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Є.В. Буряк, канд. екон. наук, 
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ОСОбЛИВОСТІ 
фУНКЦІОНУВАННя 
ГАЛУзЕВИХ ПІдПРИємСТВ 
НА РЕГІОНАЛЬНОмУ РИНКУ

В статті розглянуто особли-
вості сучасного розвитку агропромисло-
вого комплексу. Визначено, що агропро-
мислова інтеґрація повинна розбудо- 
вуватисü на засадаõ розвитку земелü- 
ниõ відносин у реґіоні, що дозволяº 
оптималüно поºднувати наявні ресур-
си та максималüно ефективно вико-
ристовувати виробничий потенціал 
реґіону для розвитку молочно¿ галузі.

Ключові слова: регіон, інтеґра-
ція, кооперація, молочний комплекс, 
земелüні відносини.

The article discusses the features 
of the development of agro-industrial 
complex. Is defined that agro-industrial 
integration should be rebuilt on the basis 
of land relations in the region that makes 
it possible to combine optimally the 
available resources and to use efficiently 
the production potential of the region for 
for needs of the dairy industry.

Key words: regional level, integ- 
ration, cooperation, dairy complex, land 
relations.

Вступ. В умовах наявної потреби забезпечення розвитку суспільства проб
леми розвитку молочного комплексу в реґіоні виходять за рамки економічних і 
стають питаннями соціальної та політичної стратегії нації, що безпосередньо 
впливають на здоров’я людей.

Проблемам функціонування і розвитку молочного комплексу присвячені 
роботи С.В. Васильчак, М.М. Ільчука, М.В. Калінчика, В.П. Коткова, М.К. Пархомця, 
Т.Л. Мостенської, С.О. Шевельової та інших вітчизняних учених. Необхідно 
зазначити, що економічні відносини в молочному комплексі мають динамічний 
характер, тому існує необхідність їх постійного і комплексного дослідження в 
розрізі аграрних і загальних економічних відносин, практичних аспектів реґі
ональних особливостей функціонування підприємств галузі.

Агропромислова інтеґрація та сільськогосподарська кооперація є одними з 
основних організаційноекономічних умов, що дозволяють оптимально поєднува
ти наявні ресурси та максимально ефективно використовувати виробничий по
тенціал у молочній галузі.

Постановка завдання. Метою роботи є розробка рекомендацій, спрямованих 
на вдосконалення організаційноекономічного механізму функціонування реґіональ
ного молочного комплексу. Як основа для формування ресурсної бази реґіонального 
молочного комплексу пропонується вирішення потреби щодо визначення основних 
напрямків розвитку земельних відносин у реґіоні та арґументація напрямків де
ржавної підтримки розвитку реґіональних ринків молочної продукції.

Результати. Підвищення ефективності сучасних виробничогосподарських 
процесів, особливо в системі агропромислового господарства, є комплексним пи
танням сучасного розвитку економіки країни. Дослідження проведені Ткачу 
ком П.Ю. [7] показують, що молочна промисловість є складовою господарського 
комплексу будьякої країни світу, а в процесі формування продовольчої безпеки 
є однією з найважливіших складових. Молокопродукти є кінцевим результатом 
роботи великої кількості господарюючих суб’єктів, пов’язаних єдиним і послі

© Є.В. Буряк, 2011
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довним виробничим процесом (починаючи з формування кормової бази для тва
ринництва і закінчуючи упаковкою готової продукції для реалізації).

Ми погоджуємося з думкою М.К. Пархомця [4], який визначає ринок мо
лока і молокопродукції як складову продовольчого ринку і об’єднує сферу товар
ного виробництва в різних формах господарювання, галузі заготовки сировини, 
її переробки і виробництва молокопродуктів; сферу реалізації і споживання. Та
ким чином, одним з першочергових і найважливіших завдань державної політи
ки, що підлягає виконанню, є забезпечення продовольчої безпеки населення, 
його повноцінного, якісного і достатнього раціону харчування.

Ми підтримуємо думку Саблука П.Т., Карича Д.Я. і Коваленка Ю.С. [6], 
які вважають, що реґіональний ринок — це не тільки географічне місце функціо
нування, але і стійка просторова система економічних зв’язків виробників і спо
живачів товарів із відповідною ринковою інфраструктурою. Саме комплексність, 
спрямованість на досягнення головної мети за умови економічної свободи дії, 
структурність — є основними принципами діяльності підприємств молочного 
комплексу в реґіоні.

Виділимо актуальні проблеми розвитку підприємств молочного комплексу 
в реґіоні: погіршення якості молока і молокопродукції та зниження рівня обсягів 
виробництва; зміна в структурі каналів реалізації молока заготовчим організа
ціям, зменшення обсягів реалізації; незадовільний рівень розвитку молочного 
комплексу, його стану та інфраструктури; відсутність на молокопродукцію пов
ного комплексу стандартів світового рівня; використання застарілих, відносно 
світових лідерів, технологій і як наслідок — не можливість виробництва конку
рентноздатної продукції; повне повернення податку на додану вартість.

Сьогоденне зниженням темпів зростання обсягів виробництва сільськогос
подарської продукції, як показано в дослідженнях Радько В.І. [5], є властивим 
для світового розвитку економіки. На нашу думку, при нестабільному ринку 
дуже складно забезпечити ефективне виробництво молока, коли на його форму
вання впливають підприємства, що виробляють молоко, проводять його перероб
ку, реалізують готову продукцію, а також підприємства, що виробляють засоби 
виробництва для вищевказаних підприємств.

Твердження С.П. Азізова, П.К. Канінського і В.М. Скупого [1], що міжгос
подарська кооперація є формою організації здебільшого спеціалізованого велико
масштабного виробництва певних видів сільськогосподарської продукції на ос
нові добровільного кооперування частини матеріальнофінансових і трудових 
ресурсів, ми поділяємо частково. Таке визначення не охоплює дрібних фермерів 
та особисті селянські господарства, що виробляють значну частину сільськогос
подарської продукції, особливо тваринницької. В умовах нестабільного форму
вання пропозиції на ринку та обмежених обсягів виробництва продукції тварин
ництва переробні підприємства змушені розвивати економічні взаємовідносини з 
приватними товаровиробниками.

Як приклад розвитку інтеґраційних процесів, заслуговує уваги досвід ВАТ 
«Кременчуцький міськмолокозавод» щодо розбудови системи з виробництва, за
готівлі, переробки та реалізації молока та молочних продуктів Полтавської об
ласті. Вище зазначене підприємство, маючи значний асортимент продукції, заку
повує молоко не тільки в Кременчуцькому районі, але і в інших районах області 
та реґіону. Договори на купівлю молока укладають із господарствами та населен
ням, а доставка молокасирця здійснюється за рахунок відповідним чином нала
годженої системи молокоприймальних пунктів. Із цією метою наймається та 
здається в лізинг спеціалізоване обладнання. На взаємовигідних договірних умо
вах система забезпечує господарства дизпаливом, тарою, обладнанням, спецодя
гом, інвентарем тощо.
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Таким чином, агропромислова інтеґрація, яка є багатоаспектним процесом 
[3], та сільськогосподарська кооперація є одними з основних організаційноеко
номічних умов, що дозволяють оптимально поєднувати наявні ресурси та макси
мально ефективно використовувати виробничий потенціал для поліпшення ситу
ації в молочній галузі. Усе це можливе за умов розвитку земельних відносин, 
пов’язаних зі змінами форм власності перерозподілом земель, збільшенням кіль
кості землекористувачів і власників землі.

Створити відповідну базу для функціонування ринкових засад на Полтав
щині як в аграрному секторі економіки, так і необхідних умов розвитку ринку 
земель у населених пунктах, дозволило виконання першочергових заходів рефор
мування земельних відносин. Стан реформування земельних відносин на Полтав
щині за 1991 — 2009 pp. виявив комплекс невирішених питань стосовно поглиб
лення земельної реформи як невід’ємної частини загальної економічної реформи 
щодо включення землі в товарно — грошовий обіг. Тому виникла гостра необхід
ність у запровадженні механізму мотивації власників землі щодо ефективного її 
використання. Відповідний аспект питання входить у систему суспільних відно
син, тобто є симбіозом економікоправових, земельних, політичних відносин. Ви
рішення цих питань із врахуванням кластерного розподілу (рис.), буде сприяти 
агропромисловій інтеґрації — вищому синтезу сільського господарства і про
мисловості — і є базою для розвитку продуктивних сил, поглиблення суспільного 
поділу праці, спеціалізації та кооперування виробництва, у нашому випадку — 
розвитку молочного комплексу в реґіоні.

Таким чином, одним із проґресивних напрямів інтеґрації та сільськогоспо
дарської кооперації є процес кластеризації молочного комплексу. Його розбудова 

Рис. Організаційно-економічний механізм функціонування реґіонального молочного комплексу
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має здійснюватися на принципах безпосередньої підтримки на державному рівні, 
подальшого розвитку земельної реформи, концентрації та спеціалізації агропро
мислового виробництва. Актуальним є і формуванням в реґіоні замкнутих цик
лів «виробництво — переробка — реалізація» сільськогосподарської продукції.

Висновки. Агропромислова інтеґрація і сільськогосподарська кооперація 
побудована на засадах розвитку земельних відносин у реґіоні, є однією з основ
них організаційноекономічних умов розвитку механізму функціонування реґіо
нального ринку молочної продукції. В свою чергу, за умов обмеженості ресурсно
го потенціалу та з запровадженням програми комплексної державної підтримки 
[2], кластеризація дозволяє оптимально поєднувати наявні ресурси та макси
мально ефективно використовувати виробничий потенціал реґіону для розвитку 
молокопереробної галузі.
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РОзВИТОК НАУКОємНОГО 
мАЛОГО ТА СЕРЕдНЬОГО 
бІзНЕСУ В УКРАЇНІ

Стаття розкриваº питання роз-
витку малого та середнüого наукоºм-
ного бізнесу в сучасниõ ринковиõ умо-
ваõ. Проаналізовано статистичні дані 
та розкрито проблеми розвитку нау-
коºмного бізнесу. Розроблені рекомен-
даці¿ щодо активізаці¿ діялüності мало-
го та середнüого наукоºмного бізнесу. 

Ключові слова: розвиток, науко-
ºмний бізнес, теõнічний прогрес, теõ-
нологі¿.

This article opens questions of de-
velopment of small and medium sized high 
technology tfusiness in modern market 
conditions. Statistical data are analyzed 
and problems of development of the high 
technology business are opened. Recommen-
dations concerning activization of acti-
vity of small and average high technology 
business are resulted.

Key words: development, scientifi- 
cally-based business, technological prog-
ress, technologies.

Розвиток науковотехнічного прогресу сформував особливу категорію техно
логій, галузей промисловості та виробів, які отримали назву наукоємних. Ключо
вими факторами, що впливають на розвиток та активізацію наукоємного малого 
та середнього наукоємного бізнесу стають поява нових технологічних ідей; ство
рення науководослідним підрозділами власних підприємств, які здатні принести 
успіх на ринку; потреба пошуку відповідей на дії конкурентів; запити і зміна 
поведінки клієнтів та споживачів; купівля інших фірм разом з їх технологією.

Інноваційність, технологічна гнучкість, мобільність, швидка переорієнтація 
у змінних умовах, підприємницька ініціатива стимулюють наукоємний бізнес ак
тивно впроваджувати у діяльність новітні технологічні рішення, методи вироб
ництва та управління, нову техніку та виробляти високотехнологічну продукцію 
найвищої якості. У таких умовах зростає роль впровадження інноваційних техно
логій виробництва та розвитку високотехнологічних галузей, таких як елект
роніка, авіа та ракетобудування та ін.

Нині у розвинутих кранах більшу частину ресурсів спрямовано у сферу 
нарощування і передавання знань та технологій, а не традиційного капіталу. Про 
це свідчать, зокрема, зусилля провідних країн світу в «збиранні розумів» і збіль
шення кількості вчених та інженерів, що працюють у науковотехнічній сфері, а 
також зростання асигнувань на наукові дослідження. Основною формою функ
ціонування наукоємної діяльності стають технопарки, технополіси, бізнесінку
батори, центри трансферу технологій, науковотехнічні альянси, консорціуми. У 
2006 р. США й Ізраїль витрачали на ці цілі по 2,4 % ВВП, Швеція — 3,1 %, 
Фінляндія — 3,4 %, Ісландія — 3,2. %. За цим показником Японія знаходиться 
на четвертому місці, США — на шостому, Німеччина — на дев’ятому, Франція — на 
десятому, Росія — на двадцять першому, Китай та Італія — на двадцять п’ятому [1].

Державна підтримка науковотехнічної діяльності в країнах Європейського 
Союзу формує загальний позитивний клімат для створення і впровадження інно
вацій на основі широкої мережі інституцій. Успішність реформування українсь
кої науковотехнічної політики багато в чому визначається швидкістю та адек
ватністю реакції державних органів управління на зміни, що відбуваються на 
глобальних і внутрішніх ринках. Враховуючи високу значимість сектора малого 
© Ю.В. Великий, 2011
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та середнього наукоємного бізнесу в економіці країни, особлива увага в процесах 
реформування вимагає вдосконалення взаємодії державних, органів влади та біз
несу. Виходячи з об’єктивних тенденцій сучасного глобального економічного роз
витку, Україна визначила своїм головним пріоритетом впровадження науковотех
нічної моделі у національну економіку.

Підтвердженням таких дії є створення відповідної законодавчої бази та 
програм розвитку. Це Закони України «Про наукову і науковотехнічну діяль
ність», «Про наукову і науковотехнічну експертизу», «Про інноваційну діяль
ність», «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності техно
логічних парків», «Про науковотехнічну інформацію», «Про наукові парки»; 
Укази Президента «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх ін
формаційних технологій», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій», «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих на
укоємних технологій». Постанова Кабінету Міністрів «Про державну підтримку 
міжнародного співробітництва у сфері високих і критичних технологій» тощо.

Однак незважаючи на існуючу законодавчу базу, на науковотехнічну 
діяльність витрачається протягом останніх років менш 1 % ВВП. У свою чергу, 
малий та середній наукоємний бізнес теж не отримує належної підтримки, яка 
б дозволила сформувати якісно нове бачення умов реалізації та забезпечення ін
новаційних процесів і створення сприятливого середовища, в якому наукові ідеї 
перетворюються на унікальну конкурентоспроможну наукоємну продукцію, і 
здійснюється черговий ривок у галузі новітніх технологій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфічні умови діяльності ма
лого та середнього бізнесу розглядалися у працях І.А. Павленка [2], Н.В. Крас
нокутської [3], Л.Л. Антонюк, А.М. Поручника, В.С. Савчука [4] та ін. Проте в 
їхніх працях недостатньо досліджено діяльність наукоємного малого і середнього 
підприємництва.

Метою статті є визначення умов функціонування підприємницького сектора 
та розкриття ключових проблем розвитку сучасного наукоємного малого та серед
нього бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід України до системи рин
кових відносин гостро поставив проблему падіння рівня науки і техніки. Це має 
низку причин: зниження обсягу сукупних витрат на дослідження й розробку у 
ВВП, зміни в розподілі фінансування наукових та науковотехнічних робіт. 
Аналізуючи динаміку наукових та науковотехнічних робіт, слід відзначити, що за 
період 19962008 рр. простежується суттєве збільшення їх загальної вартості 
(1996 р. — 1111,7; 2008 р. — 8538,9 млн. грн.), причому питома вага обсягу ви
конаних робіт у ВВП змінюється( 1996 р. — 1,36 %; 2008р. — 0,9 %).

Дані державної статистики України свідчать, що у 2008 р. виконанням 
наукових та науковотехнічних робіт займалися 150,1 тис. працівників наукових 
організацій України, що на 3,2 % менше порівняно з відповідним періодом ми
нулого року, у тому числі стало менше дослідників — на 1,6 %, техніків — на 
5,1 %, працівників допоміжного персоналу — на 4,2 %. Число безпосередніх 
виконавців наукових та науковотехнічних робіт також зменшилось на 2,8 % 
і склало 12,12 тис. осіб [5].

Незважаючи на зменшення загальної чисельності працівників наукових ор
ганізацій чисельність виконавців наукових та науковотехнічних робіт з науко
вими ступенями продовжує зростати. Порівняно з 2007 р. їхнє число збільши
лось на 1,2 %, а частка в загальній чисельності виконавців наукових та науково 
технічних робіт зросла на 0,7 в.п. і склала 17,6 %. 

Більше половини виконавців наукових та науковотехнічних робіт працюва
ло в галузі технічних наук, понад третину — в галузі природничих наук; 5,2 % — 
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суспільних та 1,7 % — гуманітарних наук; 7,9 % — в організаціях багатогалузе
вого профілю [5].

Обсяг витрат на виконання наукових та науковотехнічних робіт власни
ми силами у 2008 р. зріс проти минулого року на 3,4 % (тут і далі — у порів
няних цінах), у т.ч. витрати на оплату — на 2,4 %, у результаті чого середня 
заробітна плата виконавців наукових та науковотехнічних робіт зросла з 1410 
до 2035 грн. Обсяг капітальних витрат збільшився майже на третину, фінансуван
ня витрат на виконання наукових та науковотехнічних робіт за рахунок де
ржавного бюджету збільшилося на 3,2 % і склало понад 40 % загального обся
гу витрат [5].

У 2008 р. обсяг виконаних наукових та науковотехнічних робіт зменшив
ся проти минулого року на 0,3 % і склав 6471,1 млн. грн. При цьому обсяг фунда
ментальних досліджень збільшився на 4,2 % і склав 1536,4 млн. грн., прикладних — 
на 7,1 % (789,4 млн. грн.), науковотехнічних послуг — на 5,8 % (876,3 млн 
грн), обсяг науковотехнічних розробок зменшився на 6,1 % і склав 1839,4 млн 
грн. [5].

Основними виконавцями фундаментальних досліджень залишаються ор
ганізації академічного профілю і вищі навчальні заклади (виконали відповідно 
84,1 % і 10,9 % обсягу цих робіт), прикладних досліджень — організації акаде
мічного (44,5 %), галузевого профілю (39,6 %) та вищі навчальні заклади (15,0 %), 
науковотехнічних розробок — організації галузевого профілю та заводської на
уки (відповідно 78,5 % і 14,5 %), науковотехнічних послуг — організації галу
зевого профілю (85,9 %). Приведені показники відбивають результати діяль
ності великих середніх та малих наукоємних підприємств [5]. 

У структурі статистичної звітності технологічна наукоємна (інноваційна) 
діяльність підприємств малого бізнесу визначається як проектування та інжині
ринг. Слід зазначити, що відсутність достатньої статистичної бази не дозволяє 
простежити чисельні процеси наукоємної діяльності та обґрунтувати вклад у науко
вотехнічні розробки визначеного напряму. Аналізуючи статистичні дані за пе
ріод 2000208 рр. треба сказати, що кількість малих підприємств у 2008 р. збіль
шилася на 39893 одиниць у порівнянні із 2000 р., при цьому збільшилася 
частка підприємств у їх загальній кількості (2000 р. — 17,5 %, 2008 р. — 23,6 %). 
Наведена ситуація свідчить про те, що інноваційні підприємства, у тому числі 
наукоємні, мають тенденцію до розвитку та потребують у свою чергу державної 
підтримки. Правомірним буде визначення, що в Україні за період 20002008 рр. 
сформувалась розвинута інфраструктура підтримки малого та середнього бізнесу [5].

Станом на початок 2003 р., за даними Державного комітету України з пи
тань регуляторної політики та підприємництва, консультативну та правову допо
могу в Україні надавали 257 бізнесцентрів (удвічі більше, ніж у 2000 р.), 63 
бізнесінкубатори (відповідно у 1,4 рази більше), 8 технопарків (удвічі більше), 
107 фондів підтримки підприємництва (у 1,4 рази більше), 164 лізингові ком
панії (у 2,2 рази більше), 915 інвестиційних та інноваційних фондів і компаній 
(у 3,4 рази більше), 1091 інформаційноконсультативна установа (у 1,4 рази біль
ше). Тенденція посилюється у 2004 р. — кількість бізнесцентрів зросла до 300 
(на 43 до попереднього року), бізнесінкубаторів — до 67, технопарків — до 17, 
лізингових компаній — до 184 (відкрито 20 нових установ), інформаційнокон
сультаційних установ — 1200 та 2 тис. регіональних громадських організацій [5].

Щодо інституцій станом на 01.01.2008 р. в Україні діяло 444 бізнесцент
ра, 72 бізнесінкубатора, 33 технологічних парки, 410 лізингових центрів, 2565 ін
вестиційних та інноваційних фондів і компаній, 2813 інформаційноконсульта
тивних установ, 1697 громадських об’єднань підприємців, 241 фонд підтримки 
підприємництва, з них 38 створено за участю Українського фонду підтримки 
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підприємництва. У сфері фінансовокредитної підтримки малого підприємництва 
функціонує 176 банків, філійна мережа яких складається з 1369 діючих філій; 
1740 небанківських фінансовокредитних установ, у т. ч. 1441 кредитна спілка [5].

Висновки. Спираючись на приведені статистичні дані, слід відмітити, що в 
Україні простежується зростання інноваційного бізнесу. Однак його стан порів
няно зі світовим залишається нерозвиненим. З одного боку, на державному рівні 
впроваджуються програми розвитку науковотехнічної діяльності та формуються 
відповідні інституції. З іншого простежується відсутність уваги до наукоємного 
малого та середнього бізнесу. Істотним доказом фрагментарності та несистемати
зованості є відсутність досконалої статистичної бази, що дозволяє проаналізува
ти чисельні процеси інноваційної діяльності наукоємного бізнесу, невідповідність 
загальноприйнятим світовим стандартам обліку науковотехнічної діяльності, 
відсутність інформаційного банку технологій та також прогресивних форм пере
дачі інтелектуальної продукції у виробництво, а також слабка правова охорона 
інтелектуальної власності. 
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Вступ. Обґрунтування концептуальних основ економікосоціального управ
ління ринковою поведінкою вітчизняних підприємств в умовах поширення про
цесів глобалізації та приведення його у відповідність до стандартів, чинних у 
глобальних економічних системах, вимагає активізації наукових досліджень у 
проблемному полі формування, використання і розвитку людського капіталу. 

В умовах відкритості світової економіки, ускладнення міжнародних 
зв’язків та загострення конкуренції у світі все більшого значення задля підви
щення ефективності діяльності будьякого підприємства набуває конкурентос
проможність його людського капіталу. Світовий досвід переконує, що персонал 
підприємства, який має високий рівень знань, навичок, здібностей й досвіду ро
боти, створює більш конкурентоспроможну продукцію [2; 6; 7]. Тому, кожне 
підприємство безпосередньо має бути зацікавленим у розвитку свого людського 
капіталу, що виражається у формуванні конкурентних переваг співробітників 
внаслідок їх додаткового навчання, підвищення соціальних гарантій та надання 
різноманітних пільг, встановлення достойного рівня заробітної плати як інстру
менту мотивації та мобільності робочої сили. 

Проблемам формування, використання і розвитку людського капіталу в 
сучасних умовах трансформації національної економіки приділяється значна 
увага з боку зарубіжних і вітчизняних науковців, серед яких В.Антонюк, О.Бо
родіна, Н.Верхоглядова, О.Грішнова, М.Іванов, Р.Капелюшников, О.Кошулько, 
М.Критський, А.Кудлай, І.Куревіна, О.Левчук, Т.Мясоєдова, Г.Прошак, Д.Ратні
ков, Л.Семів, Л.Тертична, Л. Шевчук, Н.Ушенко та інші. 

Однак звертає на себе увагу той факт, що у сучасних дослідженнях людсь
кого капіталу переважають теоретичні (політекономічні) аспекти, а серед на
прямків практичної економіки увага науковців сконцентрована на вивченні люд
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ського капіталу на макро і мезорівнях. У той же час механізм, який би дав 
змогу чітко діагностувати рівень конкурентоспроможності людського капіталу 
підприємства, немає теоретикометодологічної завершеності. 

Постановка завдання. Метою статті є удосконалення методичних підходів 
до оцінювання конкурентоспроможності людського капіталу підприємства задля 
забезпечення відповідності світовим стандартам щодо якості праці і соціальної 
захищеності працівників. 

Результати. Не зважаючи на значну кількість дослідників концепції люд
ського капіталу, питання його конкурентоспроможності недостатньо розкрите. 
Переважає думка, що конкурентоспроможність людського капіталу є сукупністю 
характеристик працівника, які відповідають вимогам економічних суб’єктів та 
задовольняють їх потреби у певному кваліфікаційному рівні найманого персона
лу [3, с. 6]. 

Проте, на нашу думку, досліджувана категорія в існуючому формулюванні 
не відображає аспекту конкурентної переваги, що обумовлює необхідність її 
трансформації у наступне визначення: конкурентоспроможність людського капі
талу підприємства — це сукупність його кількісних та якісних характеристик, 
що змінюють форму з натуральної на вартісну і, в свою чергу, виділяють підпри
ємство серед його конкурентів.

Критичний огляд різноманітних методичних підходів до оцінювання рівня 
конкурентоспроможності людського капіталу підприємства показав на те, що ок
ремі з них є або надто трудомісткими та включають складно вимірювані показ
ники, або в них переважають експертні методи, що може призвести до викривле
них результатів через суб’єктивність оцінок обраних експертів [1; 4; 5; 8]. 

На нашу думку, за основу оцінювання рівня конкурентоспроможності люд
ського капіталу потрібно брати метод балів, який є одним з найпоширеніших 
матричних методів оцінки конкурентоспроможності. 

За цим методом обираються найбільш впливові на рівень конкурентос
проможності людського капіталу фактори, оцінені відповідними індивідуальни
ми (частковими) показниками, які порівнюються з такими ж показниками під
приємствконкурентів. В якості індивідуальних слід добирати такі показники, 
які відображають як окремі характеристики людського капіталу в натуральному 
і вартісному виразі, так і ефективність його використання. До вибірки таких 
показників можна віднести:

– у складі групи натуральних показників оцінки людського капіталу, які 
відображають основні кількісні та якісні його характеристики: частка працівни
ків з вищою освітою у загальній чисельності працюючих, коефіцієнт плинності 
кадрів, частка працівників, які пройшли навчання, середній вік працівників, 
частка управлінців у структурі персоналу, середня кількість годин на навчання, 
середній розряд робітників тощо;

– у складі групи вартісних показників відповідної оцінки: середній рівень 
витрат на навчання, на охорону здоров’я, на охорону праці, на оплату праці, на 
екологічну сферу, на соціальний захист, на культурний розвиток тощо;

– у складі групи показників оцінки використання людського капіталу: 
реалізована продукція (додана вартість, прибуток) на одного працівника та на 1 
грн. витрат на людський капітал у виробництві та на 1 грн. витрат на сукупний 
людський капітал тощо. 

Окремо слід звернути увагу на те, що для забезпечення конкурентос
проможності людського капіталу на рівні світових вимог до якості праці та со
ціального захисту найманих працівників, процедура оцінювання має ґрунтувати
ся на врахуванні як виробничих, так і соціальних факторів, що має знаходити 
відображення у відповідних показниках.
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Після визначення оптимального розміру кожного відібраного для аналізу 
індивідуального показника й перерахунку їх на бали отримуємо значення інтег
рального показника конкурентоспроможності людського капіталу для усіх під
приємствконкурентів. Виграш матиме людський капітал того підприємства, що 
отримає максимальну кількість балів. Причому конкурентоспроможними слід 
вважати усі ті підприємства, людський капітал яких отримає значення інтег
рального показника конкурентоспроможності на рівні та вище середнього по виб
ірці аналізованих підприємств. 

Задля забезпечення подальшого розвитку людського капіталу підприємс
тва важливим є не стільки визначення загальної конкурентної позиції, а й тих 
важелів, якими можна ним управляти. З огляду на поставлене завдання та прий
маючи до уваги обмеженість динамічних рядів статистичної інформації для оці
нювання окремих характеристик людського капіталу підприємства у подальшому 
дослідження його конкурентоспроможності слід продовжувати за такими групами 
показників, які характеризують сформованість окремих елементів даного капіта
лу, серед яких: знання, досвід, навички, здібності, здоров’я працівників тощо. 

З цією метою індивідуальні оціночні показники згортаються з використан
ням пакету програм «Statgraphics» у відповідні групові з побудовою регресійного 
рівняння залежності інтегрального показника конкурентоспроможності людсько
го капіталу від кожного групового показника. Отримані при цьому коефіцієнти 
кореляції та детермінації свідчитимуть про ступінь щільності зв’язку між інтег
ральним показником конкурентоспроможності людського капіталу та узагальне
ними його характеристиками.

Вважаємо, що у подальшому для діагностики резервів підвищення конку
рентоспроможності людського капіталу підприємства необхідно провести оцінку 
його сильних та слабких сторін, а також визначити можливості та загрози для 
його розвитку. Методично цей етап дослідження може бути забезпечений умова
ми складання матриці SWOTаналізу. 

Однак в матриці потрібно не лише надати характеристику позицій, за яки
ми підприємство лідирує або програє, але й розмір конкурентної переваги або 
відставання та період їх дії. До аналізу можливостей та загроз для людського 
капіталу доцільно додати зміну рейтингових позицій, або зміну розриву між по
зицією підприємства серед конкурентів та лідером. 

Сильні сторони слід визначати як найкраще значення певної характерис
тики людського капіталу між її середнім значенням за кілька років у підпри
ємствконкурентів. У свою чергу слабкі сторони відображають ті характеристики 
людського капіталу підприємства, оціночні показники яких мають найгірші зна
чення серед інших підприємств. 

Можливості підприємства щодо розвитку його людського капіталу будуть 
оцінені за показниками, які демонструють позитивні тенденції зміни. Одночасно 
загрози відповідного характеру визначатимуться за показниками, відносно яких 
сформувалися негативні тенденції зміни. 

Причому таке оцінювання слід проводити як в межах внутрішнього (міс
цевого, регіонального, національного), так і зовнішнього (транснаціонального, 
світового) ринків, що найбільш повно буде відповідати сучасним умовам розвит
ку світових інтеграційних процесів. Причому територіальні межі дослідження 
мають визначатися не лише тими ринками, на яких здійснюється нинішня реалі
заційна діяльність підприємства. Більш практичне значення матимуть результа
ти відповідного дослідження на перспективних ринкових просторах, що пов’язано 
із забезпеченням стратегічних амбіцій підприємства як відносно підтримання 
його загального конкурентного статусу, так і стосовно формування конкурентних 
переваг по кожному фактору виробництва, серед яких чільне місце займає люд
ський капітал. 
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Зменшення негативного впливу слабких сторін людського капіталу на 
діяльність всього підприємства та мінімізація відповідних загроз вбачається на 
основі реалізації комплексу стратегічних управлінських рішень, частина яких 
може бути запозичена зі світового досвіду економічного і соціального розвитку 
передових підприємств переважно тієї ж галузі господарювання. 

Висновки. Загалом удосконалений автором методичний підхід можна роз
глядати як засіб діагностики ринкової позиції підприємства за рівнем конкурен
тоспроможності його людського капіталу, визначення відповідних прогалин і на 
цій основі — узагальнення проблем у забезпеченні подальшого розвитку людсь
кого капіталу підприємства та обґрунтування стратегічних напрямів їх подолання. 
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Вступ. Розвиток ринкової економіки в Україні вимагає від керівників і 
менеджерів уміння використовувати сучасні управлінські підходи і технології, 
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств. При цьому не
обхідно враховувати, що жодне підприємство не може досягти переваги над кон
курентами за всіма показниками. Тому необхідні вибір пріоритетів, вироблення 
стратегії, які б максимально відповідали ринковій ситуації і якнайкраще вико
ристовували сильні сторони підприємства [5, c. 308].

Нажаль, в Україні теорія і практика стратегічного управління ще не зайняли 
належного місця. У практиці сучасного господарювання лише 10 % підприємств 
повністю реалізують власну стратегію, 5 % виконавців розуміють стратегію та 
пов’язують її з власною діяльністю, 15 % підприємств витрачають на обговорення 
стратегії більше години на місяць, 25 % менеджерів мають стимули, пов’язані зі 
стратегією, і в 40 % підприємств існує зв’язок між бюджетом і стратегією [3, c. 5]. 

Доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного управ
ління у практику вітчизняних підприємств обумовлюється рядом обставин: стра
тегія, відображаючи систему цінностей, погляди вищого керівництва підприємс
тва, його бачення майбутнього, допомагатиме зорієнтувати персонал у потрібному 
напрямку; аналіз середовища підприємства, трактуючи вихідну ситуацію визна
чатиме обмеження, які ним накладаються і можливу його еволюцію; сформована 
стратегія виступатиме інструментом координації, який буде забезпечувати узгод
ження цілей, а у випадку виникнення проти, річ сприятиме досягненню компро
місів, допомагатиме здійснювати діагностику діяльності підприємства, визнача
ючи причини відхилень між результатами та цілями (причини стратегічних 
розривів); наявність сформованої стратегії підвищуватиме адаптивну готовність 
підприємства до непередбачених змін, демонструючи зв’язок між функціональ
ними підрозділами підприємства, сприятиме обґрунтованому управлінню.

Тому, на нашу думку, яку розділяють і інші дослідники, дискусія на тему, 
чи доцільно вітчизняним підприємствам витрачати час і гроші на розробку стра
тегії розвитку є зайвою [6, c. 412].

Постановка завдання Підприємство, яке не планує свою діяльність на май
бутнє, а отже, не прораховує кожний майбутній крок, ніколи не зможе працюва
ти на перспективу. 

© С.Ю. Гарбар, 2011
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Мета статті — запропонувати загальні засади використання підходів стра
тегічного управління для вітчизняних підприємств.

Процеси управління підприємством нерозривно пов’язані з використанням 
поняття «стратегія». 

Поняття «стратегія» етимологічно походить від грецького слова strategia 
(stratos — військо і ago — веду), за допомогою якого описували найбільш важливі 
частини військового мистецтва.

Класичним визначенням можна вважати розуміння стратегі¿ підприºмс-
тва як загального напряму дій, довгострокового курсу розвитку підприємства, 
способу досягнення перспективних цілей щодо зміцнення конкурентних позицій 
та успіху діяльності, який воно (підприємство) визначає для себе самостійно [1, 
c. 6467]. Запозичення категорії «стратегія» з військового лексикону пояснюється 
тим, що підприємства в розвинутих країнах опинились в умовах, близьких до 
«військових дій» у кінці 1950х років, пов’язаних з насиченням ринку, збільшен
ням конкуренції, коли для того, щоб вижити потрібно було боротися.

Формулювання стратегії включає процеси планування й прийняття рішень, 
у результаті яких встановлюються цілі підприємства та розробляється стратегіч
ний план. Процес розробки стратегії включає ряд взаºмопов’язаниõ етапів.

1. Вибір місії, стратегічної мети, задач.
2. Стратегічний аналіз, який включає: аналіз зовнішнього і внутрішнього сере

довища підприємства, аналіз його конкурентоспроможності, SWOTаналіз, тощо.
3. Формування стратегій (визначення стратегічного набору).
4. Підготовка стратегічного плану.
Місія підприємства відображає загальну мету його існування. У зв’язку з 

тим, що будьяке підприємство є відкритою системою, воно зможе вижити і розви
ватися у майбутньому тільки за умови задоволення потреб, які знаходяться зовні 
підприємства. Тому місія підприємства спрямована передусім на зовнішнє середови
ще. Цілі на відміну від місії, виражають бажаний кінцевий стан окремих характе
ристик підприємства, що пов’язані з конкретними напрямками його діяльності.

Місія та цілі є орієнтирами для всіх наступних етапів розробки стратегії та 
одночасно накладають певні обмеження при аналізі альтернатив розвитку. На основі 
обраної місії підприємства, визначених цілей, задач і результатів стратегічного 
аналізу розробляється стратегічний набір для досягнення поставлених цілей. Сут
ність вироблення і подальшої реалізації стратегічного набору полягає у виборі пот
рібного напрямку розвитку з численних альтернатив, починаючи від базової страте
гії і закінчуючи функціональними стратегіями й окремими програмами, а також в 
зосередженні виробничогосподарської діяльності у відповідному напрямку.

На цьому етапі обрана загальна стратегія оцінюється з позиції складності 
необхідних перетворень з тим, щоб етапи розвитку стратегічного потенціалу забез
печували виконання ухвалених рішень. Крім того, система управління підпри
ємством повинна реагувати на зміни, що відбуваються, адаптуватися до них, а 
також вносити корективи в стратегічні рішення і забезпечувати їх реалізацію.

Результатом даного процесу є стратегічний план — документ, який міс
тить цілі

 
підприємства, напрямки його розвитку, як у цілому, так і за окремими 

підсистемами, довго та короткострокові завдання, спрямовані на забезпечення 
реалізації стратегічного набору підприємств. [1, c. 73]

Під час стратегічного управління розвитком підприємства необхідно забез
печити виконання наступних функцій:

1. Аналіз і оцінка впливу зовнішнього середовища як загального для га
лузі, так і безпосередньої для підприємства дії.

2. Перегляд місії, уточнення цілей існування і розвитку суб’єкта господа
рювання.
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3. Оцінка внутрішнього середовища з метою аналізу рівня розвитку СТІП, 
а також наявності і стійкості його конкурентних переваг.

4. Виявлення економічного механізму формування кризових явищ на під
приємстві, що аналізується.

5. Оцінка і врахування ризику діяльності, визначення можливостей його 
зниження та оперативного прогнозування, аналіз і прогнозування тенденцій роз
витку підприємства та його складових:

6. Формування дієвої системи контролю реалізації стратегії розвитку, а 
також комплексу заходів (альтернатив) її коригування.

Таким чином, при стратегічному управлінні розвитком підприємства в про
цесі прийняття стратегічних рішень необхідно актуалізувати всі складові комплекс
ного механізму стратегічного й антикризового управління, управління ризиком і 
життєвого циклу підприємства. За умов реалізації такого підходу буде сформовано 
необхідний інформаційний базис для вибору адекватного управлінського рішення.

Підприємство, яке володіє стратегією і запроваджує стратегічний менедж
мент, завжди має можливість поводитись послідовно і системно, що збільшує 
імовірність досягнення ним поставленої мети.

І, як показує зарубіжний, зокрема американський, досвід, більшість успіш
них підприємств регулярно розробляють стратегію свого розвитку. А основним завдан
ням такого управління на цих підприємствах є забезпечення досягнення прибутку 
не тільки сьогодні, але й постійно у довготривалій перспективі. При цьому, на нашу 
думку, стратегічна проблематика вітчизняних підприємств повинна пов’язуватися 
не стільки з нарощуванням прибутків на основі завоювання нових ринків, скільки з 
антикризовим керуванням в умовах нестабільності економіки. 

Причини і мотиви кризових явищ на вітчизняних підприємствах стосують
ся в основному: фінансування (занадто висока частка позичкового капіталу); пос
тачання (втрата постачальників); виробництва (застарілі технології); наукових 
розробок і конструювання (відсутність власних патентів); керування (негнучкий 
менеджмент); організації (бюрократія, негнучка ієрархічна структура); персоналу 
(висока плинність, недостатня мобільність).

Оволодіння методами і підходами сучасного стратегічного менеджменту із 
урахуванням вище перерахованих причин виникнення кризових явищ на вітчиз
няних підприємствах і його успішне впровадження дозволить підприємствам 
працювати стабільно і забезпечить їм перспективи для розвитку. 

Потрібно зазначити, що існують і певні обмеження щодо запровадження стра
тегічного менеджменту на вітчизняних підприємствах. На нашу думку вони обумо
влені в основному: невизначеністю ринкового середовища нестабільної економіки; 
дефіцитом достовірної ринкової інформації; великими витратами на організацію 
планування і реалізації стратегії, зокрема, на дослідження ринку та впровадження 
стратегічних змін; відсутністю кваліфікованих спеціалістів відповідного профілю; 
небажанням перших осіб підприємств займатися стратегічним управлінням.

Тому при постановці стратегічного менеджменту на вітчизняних підпри
ємствах необхідно: по-перше, переконатися, що реально керівництво підприємс
тва дійсно прагне і готова займатися стратегічним управлінням; по-друге, створи
ти відділ (департамент, управління тощо) стратегічного розвитку на підприємстві 
або офіційно доручити це існуючому структурному підрозділу, перед яким повин
ні ставитися завдання зведення усіх стратегічних напрацювань у задані певним 
форматом проекти рішень і становлення й удосконалення усіх конкретних робіт 
зі стратегічного менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої циклічної діяль
ності з розробки, реалізації і розвитку стратегії підприємства; по-третº, дотри
муватися сформульованих світовою наукою на основі світової бізнеспрактики 
наступних десяти принципів формування бізнесмоделі та розробки стратегії для 
підприємства (на підприємстві): пріоритетними повинні бути стратегічні дії під
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приємства, які зміцнюють його конкурентні позиції у першу чергу у довгостро
ковій перспективі (а не тільки в короткостроковій перспективі, на поточний мо
мент); необхідно швидко реагувати на зміни ринкової ситуації та вимоги 
споживачів, технологічні інновації та нові ініціативи конкурентів, так як запіз
ніла або неадекватна реакція може поставити підприємство в невигідну ситуа
цію; інвестувати слід в створення стійкої конкурентної переваги (завдяки чому 
підприємство може забезпечити прибутковість своєї діяльності в довгостроковій 
перспективі) на основі ключової компетенції підприємства; слід уникати страте
гій, які розраховані на успіх лише за сприятливих умов; необхідно адекватно 
оцінювати амбіції та здібності конкурентів; необхідно пам’ятати, що атакувати 
слабких конкурентів набагато безпечніше і прибутковіше, ніж сильних; не варто 
знижувати ціни, не маючи при цьому відчутної переваги за витратами; треба намагатися 
досягати максимального відриву від конкурентів в якості товарів та послуг або за 
споживчими якостями; для досягнення лідерства в бізнесі (зайняти позицію ліде
ра в бізнесі) необхідно уникати проміжних (компромісних) стратегій, які виника
ють при спробі одночасно слідувати за двома протилежним стратегіям; необхідно 
пам’ятати, що агресивні спроби (стратегії) захопити частку ринку конкурентів 
призводять до загострення ситуації в галузі і до так званої маркетингової «гонки 
озброєнь» або до «цінової війни»; [5, c. 413].

Висновки. Вдумливий, творчий підхід до вивчення наявного світового до
свіду в сфері стратегічного менеджменту і перенесення його, з урахуванням спе
цифічних умов розвитку економіки України, на вітчизняні підприємства спри
ятиме підвищенню ефективності їх виробничої діяльності і конкурентоздатності 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Стратегічне управління — необхідна умова успішної та довготривалої 
діяльності підприємства. Сучасний стан економіки вимагає активного впровад
ження підходів стратегічного менеджменту з урахуванням особливостей розвит
ку економіки України та індивідуальних характеристик підприємств.
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У статті розглядаютüся особ-
ливості організаці¿ системи управлін-
ня витратами на підприºмстваõ сфе-
ри послуг. Äеталüно розглянуто сис- 
тему внутрішнüого управлінсüкого кон- 
тролю, а саме методи і способи, які 
допомагаютü управлінню господарсü- 
кою діялüністю сервісниõ підприºмств. 
Особлива увага приділена обліку вит-
рат, проаналізовано особливістü фор-
мування та значимістü показників, 
що õарактеризуютü витрати підпри-
ºмств сфери послуг.

Ключові слова: витрати, кон-
курентні переваги, внутрішній управ-
лінсüкий контролü, нормативні вит-
рати, норми витрат.

In article of the features of or-
ganization, system control and control 
by charges are examined on the enterprise 
sphere of service. The internal adminis- 
trative checking system has considered 
in detail, which any methods, would be 
keep help under management of the ser-
vice enterprises economic activity. Some 
special attention has spared to the 
account of charges, forming feature and 
meaningfulness of the indexes, which 
would be characterized the charges of the 
enterprises service.

Key words: charges, competitive 
edges, internal administrative control, 
normative charges, norms of charges.

Вступ. В сучасних економічних умовах усе більшу значущість набувають 
проблеми раціонального використання потенціалу та ресурсів підприємства, що 
фактично відображаються у витратах на виробництво продукції, виконанню робіт 
та послуг. Для підприємств сфери послуг проблема управління витратами є особ
ливо актуальною. Поперше, забезпечення високої якості обслуговування клієн
тів вимагає вкладення відповідних засобів в організацію обслуговування населен
ня, розвиток нових видів послуг і форм обслуговування, рекламу послуг і, отже, 
веде до росту витрат підприємства. Подруге, витрати на виконання послуг без
посередньо формують рівень цін на послуги і фінансовий результат. 

Проте, на підприємствах сфери послуг питанням формування, оцінки та 
аналізу витрат приділяється недостатньо уваги. Практично увесь облік і аналіз 
зводиться до визначення абсолютної суми витрат підприємства в поточному пе
ріоді, що дає лише загальне уявлення про обсяг фактичних витрат, але не дозво
ляє оцінити їх ефективність.

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретикомето
дичних положень, рекомендацій та пропозицій щодо управління витратами на під
приємствах сфери послуг. Досягнення цієї мети зумовило необхідність вирішення 
таких завдань: визначити сутність та особливості системи управління витратами на 
підприємствах сфери послуг; виявити фактори зовнішнього та внутрішнього середо
вища, що впливають на управління витратами в сфері послуг; дослідити інструмен
ти внутрішнього управлінського контролю, що конкретизуються в системах кошто
рисного та механічного контролю; конкретизувати сукупність показників, що 
характеризують витрати підприємств сфери послуг; запропонувати шляхи удоскона
лення управління витратами на підприємствах сфери послуг.

© І.С. Гращенко, Я.В. Лісун, 2011
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В статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, 
зокрема, узагальнення, аналізу, синтезу, системного, процесного підходів.

Результати. Загальну систему контролю на підприємствах сфери послуг 
доцільно розуміти як комунікаційну мережу управлінського обліку, що забезпе
чує ефективність прийнятих на підприємстві рішень, та їх реалізацію на практи
ці,. Внутрішній управлінський контроль у сфері послуг об’єднує методи і спосо
би, які допомагають плануванню та організації господарської діяльності підпри 
 ємства взагалі та структурних підрозділів зокрема і створюють основу правильних 
дій в майбутньому. 

Внутрішній управлінський контроль зосереджує свою увагу на таких ор
ганізаційних елементах підприємства як: відділи, служби, ділянки, приймальні 
пункти, що приймають участь у реалізації стратегії для досягнення встановлених 
цілей. Іноді таку процедуру управління називають стратегічним плануванням. 
Але по суті стратегічне планування не входить в систему внутрішнього управ
лінського контролю. Внутрішній управлінський контроль у сфері послуг є інс
трументом управлінського впливу на працівників підприємства для ефективного 
виконання обраного стратегічного напрямку дій.

Управлінський контроль як динамічний процес обумовлюється дією зовніш
ніх та внутрішніх факторів. Пріоритетними чинниками зовнішнього середовища, 
що впливають на управління витратами в сфері послуг є: темпи інфляції в країні: 
підвищення цього показника обумовлює збільшення витрат на оплату праці персо
налу, обслуговування позикових фінансових коштів, оплату послуг транспортних, 
ремонтних та інших сторонніх підприємств; рівень розвитку інфраструктури ринку, 
який впливає на витрати підприємств сфери послуг через вартість реклами, марке
тингових досліджень, вартість послуг кадрових агентств щодо підбору персоналу; 
зміна видів і ставок податкових платежів і відрахувань, що входять до складу вит
рат підприємства та відображаються на загальній сумі витрат; загальний економіч
ний розвиток регіону: економічне зростання сприяє підвищенню купівельної 
спроможності населення, що сприятливо впливає на витрати підприємства. Åконо
мічний спад обумовлює зворотній вплив на витрати підприємства сфери послуг. 

В процесі управління витратами необхідно враховувати також внутрішні 
чинники: різну витратоємність послуг і робіт, залежно від їх номенклатури; 
швидкість обертання оборотних коштів підприємства, що впливає на мінімізацію 
накладних витрат в собівартості послуг; рівень якості і прогресивності техноло
гій виконання послуг і робіт; ефективності праці персоналу; рівень організації і 
культури обслуговування споживачів (рис. 1).

Особливістю управління витратами на підприємствах сфери послуг є систе
ми механічного контролю, дія якої полягає в регулярній перевірці поточної ро
боти підлеглих та регулюванні витрат на основі фактичних результатів, отрима
них в результаті перевірки.

Система кошторисного контролю використовує елементи механічного кон
тролю і зворотного зв’язку. Вона нерозривно пов’язана з плануванням і тому за
стосовується як в поточний період, так і в довгостроковій перспективі. Механіч
на система і система кошторисного контролю організовуються порізному, 
залежно від типу управління: із зворотним або прямим зв’язком. 

Зворотний зв’язок передбачає «вхід» у вигляді матеріальних, трудових, 
фінансових, інформаційних ресурсів і «вихід» як сукупність товарів, послуг та 
витрат на виведення їх на ринок. Такий зв’язок ґрунтується на контролі шляхом 
зіставлення фактичних даних з плановими і коригування останніх у випадках 
виявлення відхилень. В системі механічного контролю фактичні показники 
порівнюють з кошторисними (стандартними), коригуючи з метою приведення у 
відповідність до кошторисних показників майбутніх результатів.
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Управління за прямим зв’язком орієнтоване на перспективу, передбачаю
чи оцінку очікуваного рівня обсягу виробництва послуг і витрат та зіставленні їх 
з плановими показниками, зводячи при цьому виявлені відхилення до мінімуму. 
При управлінні за прямим зв’язком пріоритетне значення мають кошториси, які 
складають орієнтуючись на бажані майбутні результати та коригують при ухва
ленні альтернативних рішень з метою найповнішого фінансового забезпечення 
запланованих результатів.

Процес управління як за зворотнім, так і за прямим зв’язком складає 
зміст системи внутрішнього управлінського контролю. Забезпечення ефектив
ності управління витратами потребує розробки правил, напрямів та певних про
цедур у вигляді інструкцій, стандартів, охоронних пристроїв, паролів доступу до 
інформації та зокрема фінансової інформації. Дієвість системи управлінського 
контролю на підприємствах сфери послуг визначається внутрішньою культурою 
організації у відповідності до прийнятих ній нормам поведінки, традицій, сто
сунків з громадськістю. 

Характер системи внутрішнього контролю залежить від зовнішнього сере
довища. Замовники, постачальники, конкуренти, суспільство, державні органи 
постійно взаємодіючи з підприємством, впливають не лише на інформаційну сис
тему, орієнтовану на зовнішніх користувачів, але впливають і на побудову систе
ми внутрішнього контролю. При цьому здійснення щоденного поточного контро
лю менеджером нижчої ланки управління неможливе без деталізованої аналітичної 
інформації на основі нормування, яка формується в результаті управлінського 
обліку за центрами відповідальності.

Результати дослідження показали, що система управління витратами на ос
нові нормування включає: планування витрат на основі норм, що забезпечують ви

Рис. 1 Схема управління витратами підприємств сфери послуг
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конання поставлених завдань; документування витрат, підтверджених нормами з 
обов’язковим зазначенням в дозвільних документах можливості цільового вико
ристання ресурсів для виконання робіт і надання послуг; списання витрат на рахун
ки бухгалтерського обліку на основі норм та формування виробничого результату з 
урахуванням можливих відхилень; оперативне виявлення відхилень від норм для 
вироблення швидкої і ефективної реакції на ліквідацію перевитрат.

Отже, нормативне управління витратами в сфері послуг відрізняється від 
традиційних методів сильнішим впливом на формування собівартості послуг та 
потребує високої оперативності інформації. Поняття нормативних витрати 
пов’язане з науково обґрунтованим розрахунком норм витрат на матеріали, робо
чу силу і накладні витрати з урахуванням можливих обмежень. Нормативні вит
рати є засобом оцінки виробничих змін та позначаються на прибутку. 

Нормативні витрати регулюються стандартами, що визначають споживчі 
якості робіт та послуг. Але навіть чітке дотримання стандартів не звільняє під
приємство від контролю витрат. Управління витратами на основі норм запобігає 
необґрунтованим втратам, покращує політику закупівель та підвищує ефектив
ність діяльності в сфері послуг в цілому. 

Встановлення нормативних витрат на послугу передбачає підсумовування 
нормативних витрати на матеріали і працю, накладних витрат. У практичній 
діяльності підприємств сфери послуг доцільно застосовувати два підходи до виз
начення нормативних витрат: аналіз фактичного використання матеріалів і пра
ці; встановлення розрахункових норм на основі технічного аналізу.

Використання першого підходу дозволяє закласти відхилення минулого 
періоду в норми на майбутній період. Другий підхід до визначення нормативних 
витрат забезпечує ефективність надання послуг, оскільки дозволяє точніше вияв
ляти відхилення, аналізувати та впливати на них.

При розробці нормативних витрат виникає ряд проблем, що стосуються 
суті норм, обумовлених умовами роботи, які можуть бути ідеальними, безпомил
ковими та легко здійснюваними. Виходячи з цього, доцільно згрупувати норми 
витрат наступним чином:

1) основні норми витрат — постійні норми, що залишаються незмінними 
впродовж тривалого періоду. В умовах зміни обсягів надання послуг, технологій та 
цін, основні норми не відбиватимуть поточних запланованих витрат і тому стають 
непридатними для управління витратами та мають обмежене застосування;

2) ідеальні норми витрат — мінімальні витрати для діяльності в ідеальних 
умовах господарювання. На практиці ідеальні норми рідко вважаються досяжними, 
але можуть бути корисні менеджерам в процесі мотивації до зниження витрат; 

3) поточні норми витрат — досяжні витрати на певний відрізок часу, які 
забезпечують заплановану ефективність діяльності. Такі норми є цілями, які мо
жуть бути реально досягнуті в умовах ефективної діяльності та слугують базою 
порівняння фактичних і нормативних витрат. 

Нормативні витрати залишаються без змін у разі відсутності значних від
хилень. Враховуючи це термін дії нормативів є індивідуальним для кожного під
приємства. Чим частіше підприємства міняють асортимент продукції, послуг або 
удосконалюють технологію, тим частіше їм доводиться розробляти або перегля
дати норми, оскільки це безпосередньо впливає на прибутковість бізнесу. При 
порівнянні нормативних витрат на роботи і послуги з плановими витратами вста
новлюється певною мірою напруженість нормативів.

Завданням обліку витрат у сфері послуг є інформування керівництва під
приємства і його підрозділів про відхилення від норм (стандартів). 

Функція аналізу як складова процесу управління витратами створює ін
формаційне поле витрат, всебічну оцінку досягнутих результатів,оптимізацію та 
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обґрунтування управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації витрат на 
основі принципів системного, комплексного і кібернетичного підходів [14].

Åкономічний аналіз витрат підприємств сфери послуг доцільно проводити за та
кими напрямками: узагальнюючий аналіз показників витрат підприємства; аналіз гра
ничного рівня витрат; аналіз кошторису витрат на надання послуг; аналіз прямих і 
накладних витрат; аналіз витрат операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; 
аналіз собівартості послуг за центрами формування витрат і центрами відповідальності; 
аналіз кінцевих фінансових результатів зміни витрат підприємства [2].

Найважливішими показниками, за допомогою яких можна управляти вит
ратами підприємств сфери послуг, повинні стати такі відносні показники, як 
витратоємність і витратовіддача. Витратоємність характеризує долю витрат в 
кожній гривні виручки, що отримана за надання послуги чи виконання роботи. 
Зазначений показник є ефективним аналітичним інструментом для оцінки рівня 
витрат в цілому по підприємству, його структурним підрозділам, окремим видам 
робіт і послуг. Витратовіддача є оберненим показником і характеризує обсяг ви
ручки, що припадає на кожну гривню витрачених засобів, тобто свідчить про 
результативність поточних витрат.

Критерієм економічності поточних витрат підприємства виступає мініміза
ція рівня витратоємності його діяльності. Низький рівень витратоємності дозво
ляє підприємству отримувати конкурентні переваги на ринку, вільніше здійсню
вати свою цінову політику і за інших рівних умов досягати вищих розмірів 
прибутку. Проте зниження рівня витрат на одну гривню виручки не є самоціллю 
підприємства сфери послуг, а завжди повинно чітко кореспондувати з якістю 
послуг, що надаються, і відповідним рівнем обслуговування клієнтів.

Висновки. Забезпечення стабільної діяльності підприємств сфери послуг 
потребує не лише мінімізації витрат, а й досягненні такого рівня, за яким вони 
сприймаються споживачами через прийнятний рівень цін та приносять відповід
ний прибуток сервісним підприємствам.

З метою удосконалення управління витратами доцільно проводити їх кла
сифікацію, що дозволяє встановити природу та особливості формування та роз
поділу за визначеними об’єктами управління. Åфективність процесу управління 
витратами істотно зростає при забезпеченні якісного управлінського обліку. На 
підприємствах сфери послуг доцільно організувати такий облік на рівні окремих 
елементів і статей витрат, в розрізі окремих груп і видів послуг. Використання 
фактичних даних у сфері сервісу в зіставленні з нормативними дозволяє посили
ти управлінський вплив на процес формування собівартості і підвищити резуль
тативність системи контролю за витратами.
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У статті розглянуто ознаки та 
принципи конкурентоспроможності під-
приºмств металургійно¿ галузі Укра¿-
ни. Проведено діагностику та порів-
няння сучасного стану вітчизняного 
та зарубіжного металургійного вироб-
ництва, виявлено його силüні і слабкі 
сторони та розроблено шляõи підви-
щення конкурентоспроможності ме-
талургійного комплексу Укра¿ни.

Ключові слова: конкурентос-
проможністü, металургійний комплекс, 
якістü, собівартістü, теõнологі¿.

In the article are considered signs 
and principles of competitiveness of en-
terprises of metallurgical industry of Uk-
raine. Diagnostics and comparison of the 
modern state of domestic and foreign 
metallurgical production is conducted, 
found out him strong and weak sides and 
are developed the ways of increase of 
competitiveness of metallurgical complex 
of Ukraine.

Key words: competitiveness, metal-
lurgical industry, quality, cost, techno-
logy. 

Вступ. Формування конкурентних відносин сприяє створенню розвинуто
го, цивілізованого ринку, що включає сферу виробництва й товарообміну. Надз
вичайно актуальним для України на сьогоднішній день є питання конкурентос
проможності вітчизняних підприємств, що в свою чергу на пряму залежить від 
рівня конкурентоспроможної продукції. Проте, як показують дослідження, біль
шість вітчизняних товарів і послуг поступаються іноземним аналогам як за рів
нем якості, так і за технікотехнологічними характеристиками. Таким чином, на 
сьогоднішній день існує жвавий інтерес до проблеми підвищення конкурентос
проможності вітчизняних суб’єктів господарювання, з’явилася велика кількість 
розробок, спрямованих на вирішення цієї проблеми.

Дослідження сутності конкурентоспроможності підприємства, методів її 
визначення та шляхів підвищення знайшло відображення в роботах багатьох ві
домих зарубіжних і вітчизняних науковців. Значна кількість і різноманітність 
публікацій свідчить про складність предмета наукових досліджень. Над пробле
мою розробки методології управління конкурентоспроможністю працювали такі 
відомі зарубіжні вчені як: Ф. Котлер, М. Портер, А. Томпсон, І. Ансоф, Г. Ас
сель, а також вітчизняні — В. Герасимчук, О. Млоток, К. Щиборщ, Є. Голубков, 
В. Павлова, В. Захарченко, та російські вчені: Г. Азоєв, Г. Багієв, А. Градов, Р. Фат
хутдінов, А. Юданов та ін. [3, 7, 8].

Отже, актуальність обраного напряму дослідження є беззаперечною, ос
кільки ситуація на металургійних підприємствах України є досить не простою та 
потребує ефективного і швидкого вирішення з урахуванням інтересів як окремих 
підприємств, галузі, так держави в цілому. Сучасний етап розробки даного пи
тання характеризується суперечливістю пропозицій, що висуваються спеціаліс
тами з приводу шляхів вирішення проблем металургійної галузі. Ускладнює зав
дання науковцям приховування реальної ситуації на металургійних підприємствах, 
що викривляє результати проведених досліджень. Така ситуаціє є наслідком не
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правомірної приватизації підприємств, незаконних махінацій з привласнення де
ржавного майна, розкрадання обладнання та сировини, відтоку коштів за кордон 
чи в інші сфери.

Постановка завдання. Метою даного дослідження є діагностика, виявлен
ня ознак та принципів конкурентоспроможності вітчизняних підприємств мета
лургійної галузі, здійснення аналізу розвитку зарубіжних підприємства, що зай
маються виробництвом аналогічної продукції, а також розробка шляхів 
підвищення конкурентоспроможності підприємств досліджуваної галузі. У до
слідженні було використано методи наукової абстракції, синтезу, аналізу, сис
темний підхід, метод аналогій. 

Результати дослідження. Металургійна галузь займає одне із провідних 
місць в економіці України. Вона має велике значення і вплив на розвиток інших 
галузей економіки таких як машинобудування, хімічна, добувна промисловість, 
будівництво тощо. Проте, на сьогоднішній день темпи розвитку виробництва в 
ГМК значно уповільнені порівняно з прискореним розвитком закордонних нау
коємних і високотехнологічних виробництв. Це пов’язано зі значним дефіцитом 
інвестиційних ресурсів, низьким рівнем державної підтримки, відсутністю нових 
технологій, значною зношеністю основних засобів підприємств ГМК та рядом 
інших факторів, що негативно впливають на рівень розвитку галузі.

Металургійний комплекс має складний і тривалий технологічний цикл, 
науко, трудо, фондомісткий виробничий процес, що спрямований на: видобуток 
руд і палива, допоміжних матеріалів (вогнетривів, кисню), збагачення і агломе
рацію залізних, марганцевих і хромових руд, виробництво чавуну, сталі і прока
ту, феросплавів, повторне використовування металевої сировини, коксування 
вугілля, виробництво вогнетривів і допоміжних матеріалів для них (флюсів ізвіс
няків і т.д.). Провідна роль в цьому комплексі належить металургійній переробці 
(чавун — сталь — прокат). Решта виробництв забезпечує основний технологічний 
процес, проте деякі з них набувають тепер самостійного значення.

Через розвиток виробництва металу в Китаї та Індії у світовій металургії 
загострилась проблема наявності величезних зайвих потужностей. За оцінками 
ОÅСР, загальносвітовий об’єм потужностей по виробництву металопродукції у 
2001 році складав 1,07 мільярду тонн, з яких, за даними аналітичної компанії 
MEPS, обсяг реальних потужностей по виплавці сталі у світі оцінюється в 900 млн 
тонн на рік. На даний час сукупність потужностей по виробництву металопродук
ції визначається ОÅСР близько 200300 млн. тонн сталі в рік. Світове перевироб
ництво металу досягло гранично допустимих обсягів відносно до попиту. Комітет 
із сталі ОÅСР активно ініціює світові заходи для вирішення питання щодо скоро
чення потужностей, зокрема пропонує введення 1–2процентної надбавки до 
кожної тонни сталі, що продається, з метою акумуляції засобів на виплати ком
пенсацій працівникам підприємств, які скорочують виробництво. Україна, яка 
за наявними металургійними потужностями знаходиться на п’ятому місці у світі 
після Японії, CШA, Китаю та Росії [6, с. 312] та займає 8ме місце серед країн — ви
робників сталі з часткою близько 3% світового ринку досі не є постійним членом 
Комітету із сталі ОÅСР, отже не бере участі у системних заходах цієї організації 
щодо впорядкування світових ринків металопродукції, зокрема щодо врегулю
вання цінових суперечок між виробниками сталі і залізорудної сировини, про
блем транспортування і транспортних тарифів тощо. Основна причина — знач
ний ступінь протекціонізму галузі в Україні. 

Аналіз діяльності металургійного комплексу показує, що зовнішня підтрим
ка з боку ОÅСР є необхідною, адже за різними оцінками ступінь зносу виробничих 
потужностей в галузі складає 70–75 %, а по окремих агрегатах — 100 %. Недоско
налість амортизаційної політики держави негативно відбивається на впровадженні 
нових технологій та модернізації галузі. Нормативні терміни використання облад
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нання на металургійних підприємствах — 20–30 років. На окремих підприємствах 
використовують обладнання, встановлене ще в 40х роках XX століття. У той же час 
у розвинутих країнах терміни служби машин та обладнання в чорній металургії від 
5 до 15 років [2]. Підприємства широко використовують різні методи прискореної 
амортизації для формування фондів реконструкції та фінансування науковотехніч
них досліджень для підвищення конкурентоспроможності.

Використання застарілих технологій у металургії зумовлює низьку, за сві
товими стандартами, продуктивність праці (майже у два рази нижчу, ніж у Росії, 
у 3,5 разу нижчу, ніж у Німеччині) та колосальну енергоємність українського 
металургійного виробництва (енерговитрати на 1 тонну сталі в 2,25 разу вище, 
ніж у Росії, у 4,8 разу — ніж у Польщі, майже в 9 разів більше, ніж у Туреччині, 
і в 11–12 разів — ніж у США і т.д.). Висока ресурсомісткість через відсталість 
технологій виробництва, крім високої собівартості, має ще один суттєвий недолік — 
псування та забруднення навколишнього середовища, які створюють зони еколо
гічного лиха. Ступінь вилучення продукту під час переробки низький, тому від
ходи промислових підприємств не рідко називають техногенними родовищами.

В Україні дуже низький рівень внутрішнього споживання сталі. За даними 
Держзовнішінформу, місткість українського ринку металопродукції ще у 2008 році 
впала приблизно на 20 %, до 8,5 млн т — включаючи 2,2–2,3 млн т.

Для компенсації високих витрат в Україні використовували систему де
ржавних преференцій: надання податкових пільг, списання заборгованостей пе
ред бюджетом тощо. За різними джерелами їх сума оцінюється приблизно в 3 
млрд. доларів за 7 років [10]. Тільки під час дії експерименту в гірничометалур
гійному комплексі зростання прибутку від експорту за рахунок пільг відбулося 
еквівалентне тому, якби експортери, що продають свою продукцію до США, от
римали субсидію обсягом від 5 % до 30 % їхнього експорту до США. Враховуючи 
частку експорту до США у загальному обсязі українського експорту металів (7,7 %), 
субсидія українським металургам становила від 1,3 до 7,8 млрд грн, що дорівнює 
4,6 млрд грн на рік у середньому.

Таким чином, розмір субсидії коливається від 0,7 % до 1,5 % ВВП Украї
ни, або від 2,5 % до 5 % доходів консолідованого бюджету, що було еквівалентно 
10–20 % бюджетних витрат на соціальний захист у 2000 р. Під час експерименту 
держава субсидувала від 3 % до 6 % обсягу продукції, виробленої металургійним 
комплексом [11]. Вступ до ВТО накладає обмеження щодо використання подіб
них інструментів державного регулювання.

Проблему високої собівартості металопродукції поглиблює вузьковідомча 
цінова політика природних монополістів (Укрзалізниці, портів, виробників і пос
тачальників ЗРС, енергоносіїв і т.д.), коливання курсу національної валюти, сис
темне неповернення податку на додану вартість. Впровадженню нових технологій 
заважає недостатня якість сировини. Суттєва концентрація домішок в українсь
кій залізорудній сировині (ЗСР) перешкоджає впровадженню кисневоконвертор
ного та електроплавильного способів виробництва, а високий вміст сірки у вугіл
лі — технології пиловугільного вдування.

З початку 2011 року металургійний комплекс показує тенденції до скорочення 
виробництва. У лютому 2011 року виробництво чавуну склало 2,206 млн тонн (середнь
одобове виробництво — 78,8 тис. тонн; за чотирнадцять діб березня — 81,7 тис. тонн), 
сталі — 2,669 млн тонн (95,3 тис. тонн; 100,8 тис. тонн), прокату — 2,493 млн тонн  
(89 тис. тонн; 91,3 тис. тонн). У січні — лютому виплавка чавуну виросла в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року на 4%, до 4,617 млн тонн, сталі — на 9 %, до 
5,535 млн тонн, прокату — на 13 %, до 5,271 млн тонн. 

На початку 2011 року імпортні поставки ЗРС склали 133,4 тис. тонн, у 
тому числі концентрату — 53,8 тис. тонн, аглоруди — 55,6 тис. тонн, окатишів — 
24 тис. тонн. У січні — лютому імпорт ЗРС скоротився в порівнянні з аналогіч
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ним періодом 2010 року на 6,7% — до 208,5 тис. тонн, в тому числі імпорт кон
центрату впав на 87,3 % — до 54,5 тис. тонн, окатишів — на 39,8%, до 24 тис. 
тонн, аглоруди на 7,1 % — до 130 тис. тонн, імпорт агломерату не здійснювався.

У цей період коксохімзаводи поставили металургам 1,143 млн. тонн коксу. 
У січні — лютому поставлено 2,428 млн тонн коксу, що становить 96 % розрахун
кової балансової потреби металургійних підприємств і на 3 % перевищує показ
ник січня — лютого 2010 року. Імпортні поставки коксу склали 9 тис. тонн. У 
січнілютому імпортовано 17 тис. тонн коксу (у січні — лютому 2010 року —  
53 тис. тонн). Забезпечення металургів окатишами склало 94 %, агломератом — 103 %, 
аглорудою — 88 %, концентратом — 94 %.

Станом на 1 березня 2011 року на металургійних підприємствах в роботі 
знаходяться 31 доменна піч з 36 (86 %), 18 конвертерів з 21 (86%), 19 мар
тенівських печей з 35 (54 %) та 6 електропечей з 15 (40 %) [1].

Існують проблеми, які в найближчій перспективі можуть негативно впли
нути на економічне положення металургійних підприємств. Серед найбільш го
стрих — підвищення цін на імпортний природний газ, що спричинить зростання 
собівартості металургійного виробництва. Відповідно, витрати на виробництво за 
підсумками року збільшаться на 2,47 млрд гривень. Треба також враховувати 
збільшення ціни з урахуванням процентної ставки за цільовою надбавкою до 50 млн 
гривень. Таким чином, за газ, спожитий металургами, витрати збільшаться до 
2,5 млрд. гривень на рік. Плюс очікуване підвищення ціни за рахунок частки 
газу в ресурсах, споживаних металургами. Це ще приблизно 900 млн гривень. 
Все це призведе до подорожчання собівартості металургійної продукції до 3,4 млрд 
грн наприкінці 2011 р.

Отже, проблема високої собівартості, недостатньої якості, вузького асорти
менту продукції металургійної галузі є негативним фактором для глобальної кон
курентоспроможності та можливостей переходу на інноваційну модель розвитку 
всієї економіки України.

На сьогоднішній день склалася ситуація, коли історично сформована 
структура сталеливарної галузі не відповідає умовам ринку. Найбільш імовірний 
сценарій глобальної реструктуризації галузі — перенесення виробництва з вели
ких комбінатів на мережу компактних мікрозаводів. Це дасть можливість макси
мально наблизитись до джерел сировини (металобрухту), і до споживачів. Украї
на відстає від індустріально розвинутих країн у проектуванні та спорудженні 
мінізаводів. Поряд з цим такі заводи здатні забезпечувати випуск сталевого лис
та, собівартість якого буде нижче, ніж в українського або російського виробниц
тва. Таким чином, головна конкурентна перевага сталеливарної галузі СНД може 
бути втрачена назавжди.

Світовий досвід свідчить, що підвищення глобальної конкурентоспромож
ності виробництва проходить у декілька етапів. Åволюція полягає в ступінчатій 
зміні моделей розвитку шляхом переходу від економіки, що імпортує технології, 
до економіки, що сама їх генерує. Так, наприклад, країни так званої четвірки 
азіатських «драконів» (Південна Корея, Тайвань, Гонконг, Сінгапур), викорис
тавши свої порівняльні переваги (дешева робоча сила, наявність сировини, низь
кі ціни на землю, низькі екологічні стандарти) для залучення ТНК, спочатку 
стали районом, де ТНК організували експортне виробництво промислової продук
ції. Після підсилення економічної і технологічної потужності з одночасним зрос
танням вартості робочої сили (високі технології сприяли підвищенню загального 
рівня якісної освіти працівників) та укріпленням національних валют, країни 
почали втрачати порівняльні переваги відносної дешевизни ресурсів, але отриму
вати переваги, пов’язані з їх переорієнтуванням на розробку та виробництво 
більш наукоємної, високотехнологічної продукції. Отже, витратні та екологічно 
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небезпечні виробництва перемістилися у країни з більш дешевою робочою силою 
та низькими екологічними стандартами.

Висновки. Існуюча модель міжнародної спеціалізації економіки України не 
забезпечує її сталого розвитку та довгострокових конкурентних результатів мета
лургійної галузі через високу залежність від нестійкої цінової кон’юнктури та об
меження місткості світового ринку. Сучасний стан чорної металургії України ха
рактеризується структурною недосконалістю та технологічним відставанням від 
розвинутих країн, що багато в чому сприяло розгортанню кризи в галузі.

Внаслідок глобалізації в металургії посилюється вплив великих інтег
рованих транснаціональних компаній, які прагнуть сконцентрувати передові 
технології в розвинутих країнах, а найбільш витратні та екологічно небезпечні 
етапи металургійного виробництва — перенести до менш розвинутих, включаючи 
Україну. Членство в COT не відкрило для наших металургів очікувані зовнішні 
ринки через те, що досі державою не усунено заборонену правилами COT розга
лужену систему прямого протекціонізму галузі. В Україні необхідно використо
вувати концепцію обмеженого протекціонізму щодо експортоорієнтованих низь
копередільних секторів національного господарства.

Для металургійної галузі в найближчі роки необхідне посилення дер
жавного контролю над основними витратами на модернізацію виробництва, 
розвиток оптимальної та сучасної сировинної, енергетичної і транспортної бази.
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У статті запропоновані пріори-
тетні напрями розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності вітчизняниõ 
молокопереробниõ підприºмств за ра-
õунок усунення проблеми сезонності 
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In the article are suggested 
potential competitiveness priority direc-
tions of Ukrainian dairy enterprises by 
eliminating the milk production seaso-
nality problem, construction of modern 
farms, dairy products quality control at 
all stages of production, using energy 
efficient technologies.

Key words: potential competiti-
veness, dairy enterprises, milk production 
seasonality, farming, quality control, 
cogeneration.

Вступ. В останні десятиріччя на роботу підприємств кожної галузі еконо
міки активно впливає динамічне зовнішнє середовище, що проявляється у роз
витку технологій, зміні потреб споживачів, загостренні конкуренції тощо. На 
сьогодні надзвичайно актуальною проблемою є розвиток конкурентоспромож
ноcті підприємств, оскільки набуває гостроти необхідність ефективної та швидкої 
інтеграції вітчизняної економіки до єдиного світового простору. 

Молокопереробна галузь є однією з провідних у комплексі харчової про
мисловості та стратегічно важливою для України. Стан молокопереробної галузі 
та забезпечення населення країни молочними продуктами є одним з основних 
показників розвитку економіки та продовольчої безпеки.

Питанням формування, управління й оцінки потенціалу конкурентос
проможності підприємств присвячені роботи В. Базилевича, Л. Балабанової, І. Бузь
ко, М. Вельгоша, А. Воронкової, В. Гавви, В. Гейця, Н. Гражевської, І. Дмитренко, 
Я. Жаліла, О. Каніщенко, О. Ковтуна, Н. Краснокутської, Є. Лапіна, А. Маза
ракі, І. Мазур, О. Олексюк, І. Отенко, Є. Попова, В. Реутова, А. Старостіної, О. Фе
доніна, Г. Филюк, С. Чимшита, А. Шегди та інших. 

Про актуальність сучасних проблем, які існують у молокопереробній га
лузі України, свідчить велика кількість наукових праць таких вчених, як Н. Бє
лінської, І. Бобчука, Д. Вінничука, В. Вітвицького, О. Данилевської, М. Ільчука, 
І. Золотих, Н. Карачиної, М. Коржинського, Т. Мостенської, В. Пабата, П. Саб
лука, В. Чагаровського та інших.

Однак практично неопрацьованими залишилися питання реалізації потенціа
лу конкурентоспроможності підприємств, виявлення можливостей їх розвитку.

© В.Л. Гура, 2011
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Постановка завдання. Метою статті є розкриття пріоритетів розвитку по
тенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України за 
умов мінливого зовнішнього середовища.

Результати. Рівень конкурентоспроможності вітчизняних молокопереробних 
підприємств на світовому ринку залишається досить низьким з різних причин, зок
рема, через дефіцит якісної сировини, використання застарілих технологій вироб
ництва, що призводять до неефективного використання трудових, матеріальних та 
енергетичних ресурсів. Загострення конкуренції серед молокопереробних підпри
ємств, постійне зростання цін на весь асортиментний ряд молочної продукції, вход
ження на національний ринок іноземних виробників, а також зниження купівельної 
спроможності населення призводить до витіснення невеликих підприємств та поси
лення процесів концентрації на ринку. Тому зосередимо увагу на найбільш важли
вих напрямах підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств для реаліза
ції їх потенціалу та забезпечення довготривалого функціонування в умовах ринкових 
перетворень. Адже сьогодні підприємство використовує свій потенціал для досягнен
ня конкурентоспроможності. Потенціал конкурентоспроможності молокопереробних 
підприємств є сукупністю наявних ресурсів, можливостей та компетенцій для фор
мування та реалізації конкурентних переваг. 

Українська молокопереробна галузь потребує значних інвестицій для по
дальшого розвитку. Як зазначають експерти аналітичного центру «УкрАгроКон
салт» [5], наразі аграрний сектор стає одним з найбільш привабливих для інвес
тування. Така тенденція має загальносвітовий характер через подорожчання 
продуктів харчування та неврожаї в країнах, які є найбільшими експортерами 
продовольства. Збільшення інвестиційної привабливості агропромислового комп
лексу є основним способом вирішення існуючих проблем у молокопереробній га
лузі. Однак велика кількість нереалізованих інвестиційних проектів у молокопе
реробній галузі та незначні обсяги залучених коштів свідчать про слабкість 
української фінансової системи через неможливість отримання кредитів під не
високі відсотки на довготривалий період та високі ризики, які пов’язані із регу
люванням земельних відносин.

Унаслідок несприятливої для виробників ситуації із закупівельними ціна
ми на молоко, які були і залишаються економічно невигідними, за останні 10 років 
поголів’я корів в Україні зменшилося наполовину — до 2,5 млн. Зі скороченням 
поголів’я, скорочується і виробництво молока. У 2010 р. було вироблено близько 
11 млн. тон, що майже на 350 тис. тон менше, ніж у 2009 р [1].

Також в Україні є 
проблема сезонного коли
вання цін на молочну про
дукцію через нерівномірне 
виробництво молока про
тягом року (див. рис. 1).

Хоча виробляти біль
ше молока взимку, коли 
його вартість є вищою, і 
менше влітку, коли ціна є 
нижчою, технологічно нав
чилися багато років назад. 
Свідченням цього є розви
ток вітчизняного свинарст
ва та птахівництва, які дав
но не залежать від сезон 
ності виробництва, а рен 

Рис. 1 Сезонність виробництва молока у 2010 р.
Джерело: розрахунки автора за даними Держкомстату [1].
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табельність на підприємствах цих галузей стабільна. Сьогодні на переважній 
більшості українських свинокомплексів та бройлерних фабриках використову
ються технології, які не відрізняються від тих, що застосовують на аналогічних 
підприємствах Європи і Америки [5]. Це дає можливість підприємствам випуска
ти конкурентоспроможну продукцію у необхідних обсягах і відповідної якості. 

У молочному тваринництві спостерігається зворотня ситуація: недотри
мання технологічних правил виробництва. На жаль, усвідомлення того, що од
нією з головних задач розвитку галузі є використання відповідних потребам рин
ку технологій, поки немає. При цьому молочне тваринництво об’єктивно є 
рентабельною галуззю і має всі умови для сталого розвитку практично на всій 
території України. 

Як зазначає директор одного із українських молокозаводів Ю. Коротун [4], 
становище для переробників є настільки складним, що деякі молокопереробні 
підприємства виробляють «молоко без молока». Мається на увазі використання 
рослинного жиру, який ввозять ізза кордону, оскільки це є більш вигідно, ніж 
використання молочного жиру українського виробництва, через нижчі закупі
вельні ціни.

Загалом в Україні 20 % молока надходить від агропромислових підпри
ємств, а решта 80 % — від приватних господарств [1]. На 2011 рік український 
уряд передбачив виділення виробникам молока 3 млрд. грн. для покращення 
ситуації. Поліпшення має виявитися в стабілізації чисельності поголів’я корів і 
у вирішенні інших проблем, зокрема, допомозі при будівництві нових ферм. Про
те позитивного результату варто очікувати не раніше, ніж через 7 років [4]. Ви
робляють молоко переважно особисті селянські господарства та невеликі фер
мерські господарства. Вони не отримують від держави ніякої підтримки, тому 
дуже важливо знайти механізми для допомоги саме цим учасникам ринку. Необ
хідно гарантувати збут, розвивати інфраструктуру аграрного ринку, створювати 
кооперативи, які зможуть забезпечувати якість молока за рахунок проведення 
ветеринарного обслуговування корів, надання консультацій стосовно правильно
го догляду за худобою та раціонів годівлі. Адже молокопереробним підприємс
твам працювати з особистими селянськими господарствами дуже складно через 
їх велику кількість та невеликі обсяги молока, які вони пропонують. У такій 
ситуації пріоритетним напрямом розвитку має стати підтримка не лише великих 
виробників молока, а також і невеликих фермерських господарств та селян. 

Наступним пріоритетним напрямом розвитку потенціалу конкурентос
проможності вітчизняних молокопереробних підприємтв, на нашу думку, є кон
троль якості молочної продукції на усіх етапах її виробництва. Яскравим при
кладом проведення такого контролю є Білоцерківський молочний комбінат 
(БМК). Комбінат, введений в експлуатацію у кінці 2007 р., будувався з дотриман
ням усіх останніх директив Євросоюзу по безпеці та якості. Підприємство осна
щене новітнім устаткуванням від кращих європейських виробників, що дає мож
ливість запроваджувати сучасні інноваційні технології виробництва молочної 
продукції та забезпечувати її якість і безпеку. На Білоцерківському молочному 
комбінаті запроваджена міжнародна система безпеки харчової продукції HACCP 
(Hazard analysis and critical control points — «Аналіз ризиків і критичних то
чок»), яка визнана однією з найбільш надійних у світі [7].

Також сьогодні молокопереробні підприємства через дефіцит якісного мо
лока інвестують кошти у розвиток його виробництва, а саме будівництво сучас
них молочних ферм. У майбутньому це дасть можливість забезпечити підприємс
тва необхідною кількістю сировини. В Україні вже є приклади реалізації даної 
стратегії. Молочний комплекс ВАТ «Терезино», який знаходиться у Київській 
області, є фермою, що відповідає усім сучасним вимогам та стандартам молочно
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го скотарства. Господарство має майже 4 тис. га землі та молочнотоварну ферму, 
де безприв’язно утримують тисячу корів високопродуктивних молочних порід 
вітчизняної та закордонної селекції [6]. Взагалі, у зарубіжних країнах із розви
нутим молочним скотарством більшість корів утримують безприв’язно і доять у 
спеціальних залах. Поширення доїльних залів із сучасним обладнанням швидко 
прогресує. Так, у Нідерландах понад 96 % корів утримують безприв’язно і доять 
у залах, у США — близько 80 %, Німеччині — 70%. Безприв’язне утримання та 
доїння у залах знижує витрати праці до 1,5–2,0 люд.год. на 1 ц молока (у 6–8 разів 
менше від середніх показників по Україні), зменшує і кількість захворювань 
корів маститами до рівня 2–3 %, дає можливість отримати високоякісне молоко, 
вести племінну роботу на належному рівні, створити комфортні умови праці опе
ратору машинного доїння [3]. Основною перевагою цих технологій є те, що вони 
дають змогу автоматизувати процеси доїння, згодовування концентратів, зоотех
нічного та ветеринарного обслуговування тварин. 

Крім вище зазначених напрямів розвитку молокопереробної галузі Украї
ни, ще одним пріоритетним напрямом є зниження собівартості виробництва мо
лочної продукції для збереження попиту. Сьогодні ціни на молочні продукти 
зростають через високі закупівельні ціни на молоко, постійно зростають також 
ціни і на всі інші види ресурсів, які використовуються у процесі виготовлення 
кінцевого продукту. У зв’язку з цим необхідним завданням стає технічна реконс
трукція виробництва, що передбачає економію палива, електроенергії, води, 
поліпшення очищення стічних вод.

Для підприємств молокопереробної галузі характерним є те, що електрич
на та теплова енергія споживаються одночасно. При цьому електроенергію під
приємства отримують від мереж енергопостачальних компаній, а теплова енергія — 
виробляється власними котельнями. Практично відсутня на сьогодні в Україні 
конкуренція серед генеруючих та енергорозподільних підприємств призводить до 
відсутності мотивації до скорочення витрат при виробництві, транспортуванні та 
постачанні електроенергії кінцевим споживачам, тобто молокопереробним під
приємствам, що викликає постійне зростання цін на енергоносії та негативно 
впливає на собівартість молочної продукції.

Для суттєвого зниження енергоємності та, відповідно, собівартості молоч
ної продукції необхідна альтернативна більш ефективна технологія енергопоста
чання. Сьогодні найбільш ефективною технологією виробництва електричної та 
теплової енергії з органічного палива є когенерація і тригенерація. Суть нового 
підходу до енергопостачання на молокопереробні підприємства — використання 
когенераційних технологій та технологій тригенерації для власного комбіновано
го виробництва дешевої електроенергії, теплової енергії при спаленні природного 
газу з максимальною ефективністю. Завдяки власній когенераційній електростан
ції молокопереробне підприємства може отримати наступні конкурентні переваги:

– більш ефективне використовувати високовартісне паливо, яке спалюється;
– можливість отримання дешевої електроенергії для потреб молокопере

робного підприємства;
– зниження рівня викидів шкідливих речовин та парникових газів тощо.
Однією з головних переваг запровадження когенерації є підвищення надій

ності енергозбереження. Ціна безперебійного електропостачання достатньо висо
ка: відсутність, або раптове відключення електроенергії призводить до недоотри
мання прибутку, а, можливо, збитків і втрату ділової репутації через несвоєчасне 
виконання замовлення на виробництво молочної продукції. Аварійні відключен
ня можуть стати причиною виходу з ладу високо вартісного обладнання, втрати 
сировини, а також псування готової продукції.
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В Україні є молокопереробні підприємства, де вже працюють когенерацій
ні установки: молокозавод «Рогань» у Харкові, підприємство «Фані» у Павлограді 
Дніпропетровської області, розроблені проекти з використанням тригенерації для 
Донецького молокозаводу та інших вітчизняних молокопереробних заводів і сир
комбінатів [2].

Висновки. Орієнтація на вище зазначені пріоритети розвитку потенціалу 
конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України в умовах мін
ливого зовнішнього середовища сприятиме покращенню ситуації у галузі в ціло
му, оскільки в перспективі існує проблема приходу на ринок іноземних трансна
ціональних компаній, які в майбутньому зможуть витіснити з ринку вітчизняних 
виробників. Сьогодні в Україні вже активно працюють чотири французькі, дві 
російські мультинаціональні компанії. Такий стан справ можна покращити за 
рахунок будівництва сучасних вітчизняних молокопереробних підприємств, а та
кож ферм з вирощування худоби та виробництва якісного молока. Головними 
умовами при цьому є дотримання технологій з виробництва та переробки молока, 
вирощування та утримання корів, зберігання кормів, налагодження механізму 
закупівлі та доставки молока. 
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НОРмУВАННя ПРАЦІ 
яК ІНСТРУмЕНТ 
УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ

Äосліджено сучасний стан нор-
мування праці в Укра¿ні. Виділені ос-
новні фактори, які визначаютü недо-
статню затребуваністü цüого інстру- 
менту управлінсüкого впливу, зокрема 
як інформаційно¿ бази, на основі яко¿ 
приймаютсüя рішення в усіõ сфераõ 
діялüності підприºмства. Розглянуто 
особливості нормування інтелекту-
алüно¿ праці. 

Ключові слова: нормування, пла-
нування, управління персоналом, інте-
лектуалüна праця, норма, регламентація

The paper touches upon a topic of 
a work measurement in Ukraine. We 
have underlined the main factors that 
determine insufficient need in this in-
strument of managerial influence, parti-
cularly as an informational basis which 
can be of help in making decisions in 
every sphere of enterprise activity. Also 
the paper considers special features of 
intellectual work measurement. 

Key words: measurement, plan-
ning, personnel management, intellectual 
work, quota, regulation.

Вступ. З розвитком соціальноекономічних та виробничих відносин, норма 
перетворюється з засобу примусу до праці в засіб виміру виробничого фактора 
«праця», засіб організації виробничого та трудового процесу, інструмент знижен
ня виробничих витрат, підвищення рівня змістовності трудової діяльності та, як 
наслідок, її привабливості.

Сучасний стан нормування праці в України характеризується вилученням 
науки з предметної діяльності, скорочення долі спеціалістів, зайнятих питанням 
нормування праці на підприємствах. Такий незадовільний стан зумовлений впли
вом багатьох факторів, зокрема теорії і практики нормування. До найважливі
ших з них можна віднести недостатнє знання діалектичної природи норм праці 
(НП), нерозуміння соціальної сутності нормування праці та його впливу на по
ведінку людини.

Можливості нормування праці використовуються дуже обмежено, що є 
наслідком недооцінки цього виду впорядковуючої діяльності, що нерідко приз
водить до негативних наслідків, штучно створених труднощів у виробничих 
відносинах. Майже недослідженим залишається питання нормування інтелек
туальної праці, що в поєднанні з іншими факторами і зумовлює актуальність 
дослідження.

Питання нормування праці досліджують зарубіжні вчені: Гастєв А.К., Гєн
кін Б.М., а також вітчизняні: Абрамов В.Н., Богиня Д.П., Данюк В.М., Гринен 
ко А.М., Колот А.М., Чернов В.И. та багато інших. 

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення теоретичного та 
практичного досвіду нормування з врахуванням змін, що мають місце в еконо
мічних зв’язках сьогодення, зокрема поглиблення інтелектуалізації праці. 

Основними методами, які були застосовані є методи аналізу та синтезу, 
комплексний підхід до досліджуваної проблеми.

© С.О.Гуткевич, Л.А.Андросюк, 2011
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Результати. Діяльність з управління персоналом використовує множину 
методів і засобів досягнення поставлених цілей. В той же час, проведений аналіз 
показав, що більшість спеціалістів нехтують застосуванням методів нормування 
праці для управління персоналом підприємства. Нормування все ще розглядаєть
ся у вузькому розумінні як діяльність з визначення необхідних витрат робочого 
часу на виконання певної роботи. В цьому випадку основними напрямами вико
ристання норм праці, при реалізації функції кадрового менеджменту, виступа
ють використання:

– норм праці як елемента організації оплати праці (як правило, робітників); 
– деяких показників нормування праці при плануванні кількісної потреби 

в персоналі; 
– деяких специфічних інструментів нормування в аналізі діяльності пев

них категорій персоналу, шляхом проведення досліджень та збору даних. 
Недостатня затребуваність можливостей одного з дієвих інструментів уп

равлінського впливу не може відповідати сучасним потребам. 
Система нормування праці, яка діяла в рамках централізованого механіз

му управління, була його органічною частиною та обумовлювала на макроеконо
мічному рівні нормативне регулювання економіки, а на рівні підприємств — бе
зумовне виконання планових завдань. На сьогодні стоїть питання побудови 
системи нормування праці, адекватної вимогам ринкової економіки [5]. 

Основними факторами та умовами, які здійснюють вплив на даний процес 
є: ринковий механізм господарювання, НТП, структурна перебудова економічної 
системи, зміни в соціальноекономічній сфері, зміна концепції зайнятості. Все це 
зумовлює перехід від плановосвідомого способу встановлення норм до стихійно
го. На практиці такий перехід виражається в передачі функцій управління нор
муванням праці на рівень підприємств та відмова державних органів від цілес
прямованого впливу на теорію та практику розробки, впровадження та перегляду 
норм праці [1]. Проте, проведений аналіз показав, що 93,7% підприємств Украї
ни є малими, які не здатні провадити ґрунтовні нормативні дослідження, тому 
питання централізованої розробки норм на рівні профільних відомств та НДІ за
лишається відкритим . 

Зміна сфери застосування нормування праці, умов його використання пе
редбачає певну ступінь трансформації затребуваності теорією та управлінням тих 
чи інших внутрішніх властивостей соціальних норм, в т.ч. властивостей норм 
праці. Зокрема, спостерігається зміщення від наказовості, повинності, масовості 
поширення в сторону більшого використання мірних, оціночних, регулятивних, 
організаційних та інформаційних властивостей НП. Норма праці виступає як 
інформаційна база, на основі якої приймаються управлінські рішення в марке
тинговій діяльності підприємства, плануванні, технологічній підготовці вироб
ництва, організації праці, в управлінні персоналом, організації заробітної плати, 
забезпечення якості трудового життя, підвищення ефективності використання 
робочого часу. 

Як було відзначено раніше, норми праці розробляються як для окремих 
операцій, так і для комплексу робіт. Аналіз концепцій нормування праці дозво
лив виділити основні з них: нормування живої праці, живої та уречевленої праці, 
а також витрат і результатів праці. 

Проте, глибина радикальних змін, пов’язана з заміщенням праці знання
ми висуває наперед питання нормування праці, заснованої на інтелектуальних 
вміннях. Головним носієм інтелектуального капіталу є спеціально підібраний та 
підготовлений персонал підприємства. Уречевлених вимірників творчого потен
ціалу, величини його інтелектуального ресурсу по аналогії з іншими ресурсами, 
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необхідними для виробництва, якими є основні та оборотні засоби, праця та ін. — не 
існує [2]. 

Слабкі можливості формального опису та заміру інтелектуальних ресурсів, 
зокрема процесів наукових досліджень та розробок, які проявляються у високій 
ступені невизначеності (ентропії) їх результатів, в методологічних проблемах 
визначення нормативів творчої праці та їх надійності, тощо — все це не тільки 
ускладнює, але й ставить під сумнів коректність постановки самої задачі норму
вання інтелектуальних процесів та творчих видів діяльності. Не маючи можли
вості нормувати весь процес творчої діяльності, ми, тим не менш, по його завер
шенні маємо результат, який має свої характеристики. Таким чином, інтелек 
туальну працю можливо нормувати, але через кінцевий результат або продукт. 

Неможливість об’єктивної оцінки інтелектуальної праці, яка враховує всі 
його елементи, через відомі способи нормування, все ж не є приводом відмови від 
них взагалі, адже вони дозволяють з певною долею ймовірності планувати роботи, 
пов’язані з творчою діяльністю, базуючись на вимірі показників різнорідності, но
визни, об’єму інформації, ступені алгоритмізації методів рішення задач. 

Регламентація через оцінку результату враховує відповідність строків ви
конання завдання допустимим строкам, які визначаються експертним методом, а 
також відповідність якісних характеристик результату тим, які встановлені в 
завданні. 

Наступною специфічною рисою нормування творчої праці, на яку слід 
звернути увагу, є необхідність індивідуалізації норми, яка обґрунтована спе
цифічними рисами інтелектуальної діяльності, її психофізіологічними особли
востями. Диференціюючи рівень роботи за складністю в залежності від професій
них даних робітника, нормування інтелектуальної праці припускає знання 
особистих даних робітника, вимагає визначення його «творчого портрету» — пер
соніфікації робітника. В результаті чого, стає можливим встановлення індивіду
альної норми для окремого індивіда. 

Іншою особливою рисою нормування інтелектуальної праці є її регламен
тація за допомогою самоорганізації, тобто самостійної організації власного трудо
вого процесу працівником, створюючи тим самим, оптимальні умови для підви
щення ефективності своєї професійної діяльності. 

 Аналіз наукових праць, які описують міжнародний досвід управління ін
телектуальною працею, показав, що більшість авторів виступають на позиціях 
самоорганізації процесу [6]. Найбільш ефективною є постановка довгострокових 
цілей, а потім надання працівникам самостійно вирішувати тактичні задачі на 
шляху їх реалізації. Ідея полягає в тому, щоб позначити «вершину», яку необ
хідно підкорити, а не регламентувати шлях до неї. 

Встановлено, що працівники краще генерують ідеї, коли вони повністю 
задоволені своєю роботою, і цей процес переривається, коли потужні внутрішні 
мотиви стримуються зовнішніми факторами (бюрократична тяганина, тиск 
тощо). Все це частково дозволяє нівелювати можливістю самостійної організації 
праці. І роль кадрового менеджера полягає у визначенні достатньо широкої сфе
ри досліджень, що дозволяє ефективно реалізовувати інтелектуальні здібності 
працівників. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що сучасна теорія нормування пра
ці повинна забезпечувати робітників методиками, нормативними матеріалами та 
іншими відповідними актами, які б дозволяли оцінювати ефективність сучасних 
технологічних та виробничих процесів з врахуванням зміни специфіки виконан
ня робітниками своїх функцій.

Проте, аналіз методів нормування показує, що вони недосконалі для нор
мування інтелектуальної праці, оскільки не враховують професійноособистого 
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досвіду осіб, чия праця нормується та їх уявлення про оптимальні витрати праці, 
що може породжувати супротив.

В епоху заміщення праці знаннями, питання нормування інтелектуальної 
праці як ефективного елементу управління підприємством залишається актуаль
ним, особливо на державних підприємствах у сферах з обмеженими можливостя
ми ринку та зниженою мотивацією до праці.
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дОСЛІджЕННя ВПЛИВУ 
КУЛЬТУРИ СПОжИВАННя 
НАСЕЛЕННя УКРАЇНИ 
ТА УКРАЇНСЬКОГО 
ПРИЧОРНОмОР’я НА 
мЕХАНІзм РОзРОбКИ 
КОмПЛЕКСУ мАРКЕТИНГУ 
ХАРЧОВИХ ПІдПРИємСТВ

В роботі проведено дослідження 
впливу кулüтурниõ сил макросередо-
вища маркетингу Укра¿ни та Ук-
ра¿нсüкого Причорномор’я на розробку 
та застосування маркетинговиõ за-
õодів на підприºмстваõ õарчово¿ про-
мисловості циõ регіонів.

Ключові слова: кулüтура, мар-
кетингове макросередовище, поведінка 
споживачів.

The Abstract. In work is organized 
studies of the influence of cultural power 
of the macroenvironment of marketing 
the Ukraine and Ukrainian Prichernomo-
riya on development and using marketing 
action on enterprise of food industry 
these region.

Key words: culture, marketing 
macroenvironment, behaviour of the 
consumers.

Вступ. Показники культурного макросередовища: прихильність до тради
ційних культурних цінностей, субкультури, тимчасові зміни вторинних культур
них цінностей. Культури постачають людей різними правилами або принципами, 
які є не що інше, як схеми прийняття рішень, а активізує таке культурне знання 
потреба вишукувати всьому пояснення. Культура впливає на те, як споживач 
усвідомлює себе самого, на товари, які він споживає й використовує, на процес 
купівліпродажу [5]. 

Культура — (лат. сultura) сукупність матеріальних і духовних цінностей, 
створених людським суспільством, що характеризують певний рівень розвитку 
суспільства [9]. 

Соціологи й антропологи використовують поняття культури як збірне, яке 
відображає символічні, небіологічні, тобто придбані аспекти життя людського 
суспільства. 

Культура складається з мови, звичаїв і погоджених традицій, за допомогою 
яких можна відрізнити людську поведінку від поведінки інших приматів [6]. 

Культура — це сукупність стійких форм соціальної взаємодії, закріплених 
у нормах і цінностях, засобах комунікації, часто переданих від покоління до по
коління. Вона проявляється в існуванні відносно стійких форм, моделей спожи
вання [2]. 

Культура, вважає Ф. Котлер, — основна першопричина, яка визначає пот
реби та поведінку людини. 

Дитина засвоює базовий набір цінностей, сприйняттів, переваг, манер і 
вчинків, характерний для її родини та основних інститутів суспільства. «Так, 
дитина, що зростає в Америці, знайомиться або стикається з наступними цін
нісними уявленнями: здійснення й успіх, активність, працездатність і практич
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ність, рух уперед, матеріальний комфорт, індивідуалізм, воля, зовнішній ком
форт, філантропство, моложавість» [5]. 

Поняття культури, згідно Р. Блекуелу належить до набору цінностей, ідей, 
артефактів та інших значущих символів, які допомагають індивідам спілкувати
ся та інтерпретувати й оцінювати один одного як членів суспільства. Культура — це 
«система координат» людської діяльності, що визначає координати соціальних 
дій і продуктивної діяльності. Вона не містить у собі інстинкти як шлях однора
зового рішення унікальної проблеми [1]. 

Культура впливає на наступні найважливіші характеристики суспільства: 
усвідомлення себе і світу, комунікації та мова, одяг і зовнішність, культура хар
чування, уявлення про час, взаємини на рівні родини, організацій, урядів, цін
ності й норми, віра й установки, розумові процеси й навчання, трудові звички й 
практичні прийоми [4].

Постановка завдання. Дослідити вплив культури на поведінку споживачів 
України та Українського Причорномор’я в ході розробки комплексу маркетингу 
харчових підприємств. 

Результати. Дослідження показали, що К. Рапай у своїй роботі «Культур
ний код» зазначає — під впливом культурних традицій споживання різних про
дуктів і сприйняття образа товару в різних країнах і регіонах різниться [7]. 

Якщо говорити про традиції в харчуванні, то показовий опис французько
го весілля обжерливості й американського помірного весілля. Українські застіл
ля близькі до французьких: незалежно від рівня доходів населення й економіч
ного становища в країні в Україні традиційно фуршет не прийнятний. У свята 
українці за столом проводять досить багато часу, прийнятий різноманітний асор
тимент блюд і напоїв. Тому маркетологам доцільно пропагувати святкування різ
них цільових приводів для стимулювання збуту продовольчих товарів до святко
вого стола. 

Система харчування складається з сукупності певних ознак традиційно
побутової культури етносу: набір харчових продуктів, способів їх обробки та при
готування страв, харчові обмеження, заборони й переваги, режим повсякденного 
харчування, асортимент обрядових страв, звичаїв, пов’язані з приготуванням і 
споживанням їжі. Існують так звані національні продукти харчування, їхні гру
пи й асортиментні найменування. Так, в Америці до такого продукту можна 
віднести арахісове масло, у Франції — сир: їжа, що споживається з дитинства, 
яка асоціюється з будинком і материнською любов’ю. В Україні — це традиційне 
сало, вареники, усілякі молочні продукти, борщ. Людина будьякої національ
ності й культури може їсти арахісове масло, у кожного споживача будуть прояв
лятися тільки емоції, пов’язані зі смаком продукту індивідуально. Для амери
канця ж — це ритуал, масове обов’язкове споживання, пов’язане з емоціями 
ставлення до затишку родини. 

Наприклад, для України, особливе ставлення викликає хліб. Купівельні 
звички та звичаї в споживанні хліба в будьякій країні складаються століттями. 
В Україні сформоване ставлення до хліба як до святині, оскільки наша країна 
історично — хлібна держава. У минулому більшу частину населення країни скла
дали селянихлібороби, які вирощують хліб. В кожній родині хліб пекли само
стійно, який при його високій якості ставав предметом гордості господині. Звід
си, історично сформовані претензії до якості хліба, його свіжості, зовнішнього 
вигляду, трепетне ставлення до національних сортів хліба, до хліба з кращого 
пшеничного борошна вищого сорту і житнього. Хліб був не лише предметом їжі, 
він виконував і символічну функцію у багатьох обрядах. 

Іноді їжа використовується в ритуальній поведінці, наприклад, деякі блю
да подаються до стола лише в особливих випадках (в Америці — яблучний пиріг 
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у День 4 липня, в Україні — паска в День Великодня) або як частина релігійних 
ритуалів (як перше причастя). Харчові продукти стають культурними іконами, 
як торговельні марки McDonald’s і CocaCola в Америці, як сало й вареники в 
Україні. 

«Їжа потрібна всім, але Америка створила заклади швидкого харчування, у 
той час як у Франції панує культ неквапливого поглинання їжі». Причому в Амери
ці головний девіз забезпечення їжею: «з’їж, скільки можеш» за невелику ціну. 

Головний культурний код їжі для американця — паливо. Це пов’язане з 
особливостями організації культури населення країни. Американці починали як 
бідна й роботяща нація, що перебуває дотепер у постійному й швидкому русі. 
Їхнє життєве кредо — рух. Тому, їжа в американців асоціюється не зі смаковими 
якісними характеристиками, а з кількісними характеристиками обсягів погли
нання. Ситий американець говорить звичайно: «Я заправився під зав’язку». 
Француз у такому випадку говорить: «Це було чудово». Дане ствердження сто
сується і їжі, і процесу її поглинання, і ресторану. 

Французи звикли їсти повільно, смакувати їжу й обстановку, для них го
ловне — якість, а не кількість. Для американців навіть категорія якості пер
соніфікує можливість функціонування. 

Італійська культура харчування близька до французької: наявність аристок
ратичної знаті обумовлює «застільний» етикет якості і кількості споживання їжі. 

У Японії готування та прийняття їжі — спосіб наблизитися до доскона
лості. Майстри суши ретельно осягають науку володіння ножем, тому що пра
вильно приготована риба має особливий смак і текстуру. Японці вважають кра
щих кухарів суши справжніми художниками, що віртуозно володіють своїм 
мистецтвом [7]. 

Якщо говорити про швидке харчування, яке властиве Америці, то для 
того, щоб кафе фастфуду були також популярними і в інших країнах, маркето
логи McDonald’s грамотно диференціюють пропозицію відповідно до місцевих 
звичок і уподобань. 

«Хоча, відповідно до результатів досліджень, базове меню ресторанів 
McDonald’s прийнятно для більшості ринків, в окремих країнах компанії довело
ся, виходячи з місцевих переваг, включити в меню додаткові блюда. У Японії це 
був рис — основний гарнір і компонент більшості блюд місцевої кухні. У Голлан
дії замість кетчупу до смажених блюд подають майонез. В Індії, де корова ша
нується як священна тварина, для готування бургерів використовують баранячі 
котлети. У цій країні більша частина населення — вегетаріанці, тому в меню 
місцевих ресторанів швидкого обслуговування має сенс включити «вегибургери» [5].

В українське меню McDonald’s додали курячі котлети, крильця, смажену 
рибу — розбавили базовий перелік харчових продуктів з яловичини, якої в країні 
споживають набагато менше, ніж свинини та курятини. 

В Україні, на відміну від тієї ж Америки, традиційний потрійний прийом 
їжі до плину дня: сніданок, обід і вечеря; влітку при збільшенні часу роботи до
давали ще полуденок. Національною традицією завжди була велика кількість 
їжі, з’їдена одним їдоком, ті, хто їли мало та слабко, вважалися «слабаками»: 
«Такий з нього їдок, як горобець. Як хто їсть, так і робить». Вегетаріанство в 
нашій країні, незважаючи на більшу частку в раціоні харчування рослинних 
продуктів, не є культурною нормою й частиною ціннісної системи великої кіль
кості жителів країни, як, наприклад, в Індії.

Якщо для американців культурний код якості — функціональність, якщо 
продукт працює, виконує свої функції, то він якісний. Для українців, як показу
ють проведені нами дослідження, код якості — безпека. Причому цей код поши
рюється на будьякі продукти. У нашій країні існує масова думка «аби тільки не 
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було війни», голоду, стихійних лих і техногенних катастроф. Тому для демонс
трації якості в маркетинговому просуванні продуктів харчування доцільно де
кларувати думки експертів, цільових медичних організацій, лабораторій віднос
но безпеки споживання цих продуктів. 

Американська традиція, створена багатьма роками, — сімейні вечері. В Ук
раїні традиційні сімейні обіди й походи в гості у дні свят. Обід ніс і певне символіч
не навантаження: єднання сім’ї. Обідали завжди разом, з однієї миски, кожний член 
сім’ї мав визначене місце, першим починав їсти старший у родині. Незважаючи на 
те, що зараз ці традиції не повсюдно поширені як в Америці, так і в Україні — до
цільно використовувати історичний факт для їхнього відродження для розширення 
сфер продовольчого бізнесу та розмаїтості способу життя населення.

На наш погляд, мета відвідування ресторану в Україні — балаканина й 
сидня, без особливих переваг у їжі й питві. Головне, або компанія, що розмовляє, 
або можливість просто посидіти за столом. Навіть у фастфудах в Україні, на 
відміну від «швидкої» Америки, не прийнято квапитися, тому маленькі столики 
й посадкові місця, що покликані здійснювати швидке харчування, у нашій країні 
постійно й довго заповнені.

Споживання алкоголю представниками різних культур також неоднозначне. 
У Франції вино підкреслює смак їжі, цю думку доводять до француза з дитинства. 

В Америці спиртне довгий час було під забороною й асоціюється з «неза
конністю» його споживання, а те, що заборонено, хочеться спробувати й у біль
ших кількостях. Споживання алкоголю в Америці асоціюється з викликом і 
всією юнацькою культурою цієї країни. За словами К. Рапай, особливість амери
канської культури — поняття «піти кудинебудь напитися». 

Культурний код споживання алкоголю в Росії — «залити своє горе». 
Як показують наші дослідження, історично споживання алкоголю в Ук

раїні здійснювалося в двох місцях: вдома й у шинку. Шинок, як правило, пере
бував за межами географічних поселень або на їхніх окраїнах. Це, на наш пог
ляд, показує, що пристрасть до алкогольних напоїв не випиналася напоказ, 
ховалася як щось непристойне. Рівень споживання гарячливих напоїв вдома під
тримує цей висновок: у національній традиції висока роль жінки — контролера 
за споживанням алкоголю. Тобто українське споживання алкоголю — не святен
ництво, не розпач, не виклик, а смакування, яке не підкреслює смак блюд, як у 
Франції, а складова повноцінного харчування. 

Реклама алкоголю в Україні описує сильну й важливу людину, яка п’є 
міцні напої, далека від демонстрації провини від споживання заборонного про
дукту. Вона апелює до так званого К. Рапай алібі споживача. Алібі в даній ситу
ації — чоловічий вибір споживача, який не боїться контролю жінки, адже рек
лама торговельної марки «Старий друже» зверталася саме до культурного коду, 
минаючи алібі, і зазнала краху. Але однаково головний культурний код спожи
вання алкоголю українцем проглядається в рекламі: тут немає жінок — майже 
завжди герої рекламного ролика — чоловіча компанія; немає присутності роди
ни, випнутий фактор часу — споживання алкоголю рідко, з конкретного приводу, 
немає американського «пропустити стаканчик протягом дня». 

На нашу думку, основна особливість споживання продовольчих продуктів 
і напоїв, у тому числі й алкогольних, в Україні — це простота. Більшість спожи
ваних блюд мають у своєму рецепті 23 найменування продуктів, традиційний 
для певної української місцевості асортимент кулінарії досить вузький. Більш 
складні блюда — вареники, ковбаси, м’ясні блюда — готовили в основному на 
свята. Історично традиційним є один алкогольний продукт — горілка. Згодом 
культура побуту українців змінюється, але історичні традиції мають на неї дуже 
великий вплив. Українець в інших країнах майже не попадає під вплив місцевих 
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культур споживання їжі, він завжди відчуває ностальгію за своєю простою кух
нею. Найбільш поширеними в Україні стравами здавна були ті, що виготовлені з 
рослинних складників. 

Друга особливість споживання продуктів харчування в Україні, на наш 
погляд, полягає в історично сформованих можливостях і здатностях виробляти 
різні продовольчі товари й блюда власними силами — вдома, у родині. Хліб, мо
лочні продукти, м’ясні вироби, алкогольні напої — усе в нашій країні традицій
но готувалося на власній кухні із сировини, вирощеної самостійно. Це пов’язане 
з тим, що Україна завжди була, у першу чергу, аграрною державою. Причому 
загальний асортимент продуктів харчування в країні, завжди був досить вели
ким, тому що природні умови дозволяють вирощувати великий асортимент про
дуктів рослинництва й тваринництва. 

На особливу увагу в харчуванні заслуговують заборони, які здебільшого 
мають давнє походження. Одною з найпоширеніших заборон, адоптованих хрис
тиянською релігією, є постування. Також заборона на споживання конини, крові 
і, таким чином, страв типу кров’янки, дохлих тварин. Не всіх заборон додер
жується населення країни в повному обсязі, але маркетологові не треба сподіва
тися на велике зростання попиту українців на конину навіть при наявності по
тужної реклами та пропаганди.

Тому відносно продуктів харчування в кожного українського покупця існує 
типове уявлення про якість кожного продукту, передане з покоління в покоління.

«Культури міняються черепашачими темпами. Нам не призначено стати 
свідками завершення перехідного періоду нашої культури. Не побачать цього ні 
наші діти, ні діти наших дітей. Це означає, що культурні коди харчування, 
якості й відносин до життя збережуться ще на багато поколінь» [7]. 

«Фахівці з маркетингу повинні пам’ятати про придбання споживачами 
пов’язаних зі споживанням пізнань, переконань, моделей поведінки. Змінити за 
допомогою заходів щодо просування засвоєні людиною замолоду норми досить 
важко. Якщо рекламодавець стикається із чимось глибоко вкоріненим, обумов
леним культурою поведінки (пов’язаним з їжею в першу чергу), простіше зміни
ти власну маркетингову стратегію, чим домогтися за допомогою реклами транс
формації цінностей споживачів» [5]. 

Досліджуючи особливості формування українського національного харак
теру серед рис, специфічних лише для українців, А. Рубан виокремила: гумор, 
заздрість, хитрість, любов до природи та індивідуалізм. Саме українці є найуваж
нішими до своєї моральної характеристики, використовують для неї найбільшу 
кількість параметрів (причому, як позитивні, так і негативні визначаються у 
приблизно рівних пропорціях). Український етнос є найбільш різноманітним, 
складним і суперечливим, має як динамічні чинники, так і найбільший потен
ціал драматичності. У моральному плані українці постають найбільш неоднорід
ною спільнотою, власне, лише цьому етносу властивий великий драматизм. Ти
пові риси національної психології та характеру українців: емоційне сприйняття 
дійсності, сентиментальність, чутливість, ліризм, інтровертність, цінність людсь
кого життя є абсолютною, а приниження гідності особистості і відсутність свобо
ди неприпустимими [8].

Німецький філософ Й. Åрдер, російський письменник М. Лєсков і російсь
кий антрополог Д. Анучин більшменш узгоджено вказували про такі риси націо
нального характеру українців: перша — інтелектуальність, друга — брак раціо
налізму, третя — індивідуалізм, четверта — нерішучість у ситуаціях, які 
потребують вибору одного з кількох варіантів, але одночасно твердість у досяг
ненні мети. А також емоційність, романтичність, іронія та самоіронія, цнот
ливість стосунків чоловіка та жінки. Основними сталими рисами українців, на 
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думку багатьох дослідників, є працелюбність, гостинність, потяг до освіти, пова
га до старших, мужність, здоровий оптимізм, універсальність. Загалом, україн
цям як нації, притаманні всі риси, які властиві всім націям, що перебувають на 
високому ступені соціальнокультурного розвитку, але серед інших народів ук
раїнці виділяються своєї неповторною особливістю світосприймання, що зумовле
на як географічним положенням, так і власної неповторною історичною долею. 

Висновки. Всі виділені характеристики і тенденції щодо особливостей 
культури української нації необхідно використовувати у виробничокомерційній, 
маркетинговій та рекламній діяльності підприємств харчової промисловості Ук
раїни та Українського Причорномор’я. 
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Âñòóï. Íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíî¿ òà ä³ºâî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ïî-
òåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà ïîâ’ÿçàíà ³ç çàâäàííÿì ï³äâèùåííÿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ äîñÿã-
íåííÿ ö³ëåé ï³äïðèºìñòâà ÿê ñòðàòåã³÷íîãî, òàêòè÷íîãî òàê ³ îïåðàö³éíîãî õàðàêòå-
ðó. Çàãàëîì, óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ó ïåðøó ÷åðãó â ðàêóðñ³
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé óïðàâë³ííÿ. ßê³ñíå óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì òà çàñòîñóâàííÿ ìå-
õàí³çì³â óïðàâë³ííÿ çäàòíå ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ï³äïðèºìñòâ, ïîëåãøèòè òà
ì³í³ì³çóâàòè âòðàòè ïðè ïðîâåäåíí³ òåõíîëîã³÷íèõ, îðãàí³çàö³éíèõ, ³ííîâàö³éíèõ òà
³íøèõ çì³í, çìåíøèòè âèòðàòè, îïòèì³çóâàòè âèðîáíè÷³ ïðîöåñè òà âïëèâàòè íà
çîâí³øíº ñåðåäîâèùå çà ðàõóíîê îö³íêè, ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ïðîáëåì³ óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè â³ò÷èçíÿ-
íèõ äîñë³äíèê³â ².Ï. Îòåíêî, Î.Â. Àðåô’ºâî¿, Î.². Îëåêñþêà, ².Ì. Ðºï³íà, Î.Ñ. Ôåäî-
í³íà òà ³íøèõ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ðîçêðèòè ñóòí³ñòü óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºì-
ñòâà, ðîçðîáèòè ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ç óðàõóâàííÿì ìåòè óïðàâë³ííÿ,
âèçíà÷èòè ìåòîäè òà ï³äõîäè äî óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì. Àíàë³òè÷íîþ òà ³íôîðìà-
ö³éíîþ áàçîþ ðîáîòè º ïðàö³ â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ â÷åíèõ ó ñêëàä³ íàóêîâèõ
ñòàòåé, ìîíîãðàô³é, àâòîðåôåðàò³â äèñåðòàö³é, ï³äðó÷íèê³â òà ìåòîäè÷íèõ ïîñ³áíèê³â.
Â ðîáîò³ áóëî çàñòîñîâàíî ìåòîäè: àíàë³ç, ñèíòåç, ñèñòåìíèé ï³äõ³ä, àíàëîã³¿, íàóêî-
âî¿ àáñòðàêö³¿ òà ³í.

Ðåçóëüòàòè .Ó ñó÷àñí³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóº áàãàòî ïîãëÿä³â íà ñóòí³ñòü
ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ. Òàê, Îòåíêî ².Ï., Ìîñêàëåíêî Í.À âèçíà÷èëè óïðàâë³ííÿ ÿê ïðî-
ÿâ âïëèâó íà îá’ºêò óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ ñèñòåìàòèçàö³¿, çáåðåæåííÿ ÿê³ñíî¿ ñïåöèô³-
êè, óäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòêó [5].

Áåðñóöêèé ß.Ã., Ëåïà Í.Í., Áåðñóöêèé À.ß. ââàæàþòü, ùî óïðàâë³ííÿ — ñêëàä-
íèé ö³ëåñïðÿìîâàíèé íåïåðåðâíèé ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé òà îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íèé
ïðîöåñ âïëèâó óïðàâëÿþ÷î¿ ñèñòåìè íà êîíêðåòíèé îá’ºêò, ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ çà âèç-
íà÷åíîþ òåõíîëîã³ºþ çà äîïîìîãîþ ìåòîä³â òà òåõí³÷íèõ çàñîá³â ùîäî äîñÿãíåííÿ òåõ-
í³êî-åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ïîêàçíèê³â [1].

Íà äóìêó Ñàâ÷åíêî Ì.Â., óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèì ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà
ìîæíà ðîçãëÿäàòè â ÿêîñò³ ïîêàçíèêà åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ âñ³º¿ ñèñòåìè
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òà ðàö³îíàëüíîãî ñïîæèâàííÿ ðåñóðñ³â. Â ¿¿ äèñåðòàö³éíîìó äîñë³äæåíí³ ïîêàçàíî,
ùî ÷àñòî ï³äïðèºìñòâà ç áëèçüêèìè çà ð³âíåì ïîòåíö³àëàìè, ìàþòü ð³çí³ ïîêàçíèêè
ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ [6]. Îòæå, ð³çíèöÿ â ê³íöåâîìó ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâ çàëåæèòü íå â³ä îö³íî÷íèõ ïîêàçíèê³â ïîòåíö³àëó, à â³ä ÿêîñò³ äèíàì³-
÷íîãî ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ íèì, äå óïðàâë³ííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê âïëèâ íà îá’ºêò óï-
ðàâë³ííÿ çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òà ìåòè. Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíèõ äîñë³ä-
æåíü áóâ çðîáëåíèé âèñíîâîê, ùî ðåçóëüòàòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ áóäå òèì êðàùîþ,
÷èì á³ëüø ÿê³ñíî ³ â³äïîâ³äíî ï³ä³áðàíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ. Ìè çãîäí³ ç äàíèì
òâåðäæåííÿì, àëå ââàæàºìî íåîáõ³äíèì óòî÷íèòè, ùî ÷àñòî íåâ³ðí³ñòü âèáîðó ñèñ-
òåìè óïðàâë³ííÿ º ðåçóëüòàòîì íåïðàâèëüíî ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé óïðàâë³ííÿ, à, îòæå,
ÿê³ñíà ïîñòàíîâêà ö³ë³ äëÿ äàíîãî âèäó óïðàâë³ííÿ º êëþ÷îâîþ, òàê ÿê âåäå äî â³ðíî¿
îð³ºíòàö³¿ ñèñòåìè ó ÷àñ³.

Ó ðîáîò³ ²ùóê Ñ.Î. ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ âèðîáíè÷èì ïîòåíö³àëîì âèçíà÷åíèé
ÿê àêòèâíèé âïëèâ íà êåðîâàíèé îá’ºêò äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ éîãî ôóíêö³î-
íóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó [2]. Ìè ââàæàºìî, ùî äàíèé ï³äõ³ä º
àêòóàëüíèì ³ äëÿ çàãàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà ³ ìîæå õàðàêòå-
ðèçóâàòè ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ â³äíîñíî âçàºìîä³¿ ñóá’ºêò³â òà îá’ºêòó óïðàâë³ííÿ, àëå
éîãî íåîáõ³äíî äîïîâíþâàòè òà ðîçøèðþâàòè â³äïîâ³äíî äî ³íøèõ íàïðÿì³â.

Ïîòð³áíî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî âñ³ ñêëàäîâ³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ôîðìóþòüñÿ
ï³ä ä³ºþ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà òà ñïåöèô³êè âíóòð³øíüîãî ñòàíó òà ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà, ùî ñòîñóºòüñÿ ÿê ö³ëåé òà çàäà÷ óïðàâë³ííÿ òàê ³ ñàìîãî ïðîöåñó
óïðàâë³ííÿ, éîãî îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè.

Îòæå, ï³ä óïðàâë³ííÿì ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà äîö³ëüíî ðîçóì³òè ïðîöåñ
ö³ëå ñïðÿìîâàíîãî âïëèâó íà ïîòåíö³àë íà îñíîâ³ ÿê³ñíî¿ òà ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè ñêëàäî-
âèõ ïîòåíö³àëó â ðîçð³ç³ éîãî ôîðìóâàííÿ, íàêîïè÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ö³ëåé óïðàâë³ííÿ. Ñóá’ºêò óïðàâë³ííÿ — òîé õòî ñâ³äîìî
âïëèâàº íà ïîòåíö³àë — öå êåð³âíèêè âèùîãî, ñåðåäíüîãî òà íèæ÷îãî ð³âíÿ, îá’ºêò
óïðàâë³ííÿ — ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà.

Âïðîâàäæåííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì âèìàãàº âèçíà÷åííÿ ö³ë³ óï-
ðàâë³ííÿ. Ï³ñëÿ âèçíà÷åííÿ ö³ë³ íàñòóïíèì êðîêîì äîö³ëüíî ïðîàíàë³çóâàòè ïîêàç-
íèêè ñòàíó âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà (íàïðèêëàä, âñ³ ðåñóðñè, çàïàñè
³ ðåçåðâè ï³äïðèºìñòâà âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ ç âèêîðèñòàííÿì âñ³õ
íàÿâíèõ âèäèìèõ ìîæëèâîñòåé.; ³ñíóþòü ðåñóðñè, ÿê³ íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ àáî âè-
êîðèñòîâóþòüñÿ â íåïîâíîìó îáñÿç³; º íåâèêîðèñòàí³ ìîæëèâîñò³, äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ
íåäîñòàòíüî ðåñóðñíî¿ áàçè ³ ò.ä.) òà çîâí³øíüîãî êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâèùà. Ï³ñëÿ
òàêîãî àíàë³çó äîö³ëüíî ðîçïî÷èíàòè ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì, ùî áóäå ìàòè
êîìïëåêñíèé òà íàïðàâëåíèé íà âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü õàðàêòåð.

Â³äïîâ³äíî äî îïèñàíîãî, íåîáõ³äíî êîíêðåòèçóâàòè íàïðÿìè óïðàâë³ííÿ ïî-
òåíö³àëîì, â îñíîâ³ âèä³ëåííÿ ÿêèõ º ìåòà óïðàâë³ííÿ, ùî ñòî¿òü ïåðåä ï³äïðèºìñòâîì
òà éîãî çàõîäè. Äî òàêèõ íàïðÿì³â ïîòð³áíî â³äíåñòè ïðîöåñè ôîðìóâàííÿ ïîòåíö³àëó,
éîãî íàêîïè÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ. Ï³ä ôîðìóâàííÿì ïîòåíö³àëó ìè ðîçóì³ºìî
âèÿâëåííÿ îïòèìàëüíèõ íàïðÿì³â éîãî ðîçâèòêó, ðåñóðñ³â òà ðåçåðâ³â éîãî ñòâîðåííÿ
òà ä³ÿëüí³ñòü ïî ¿õ ïåðåòâîðåííþ äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ óïðàâë³íñüêèõ ö³ëåé.
Äàíèé ïðîöåñ º íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ³ íåîáõ³äíèì ïðè ïëàíóâàíí³ ñòðàòåã³÷íèõ
çì³í íà ï³äïðèºìñòâ³, âïðîâàäæåíí³ íîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, òàê ÿê ÿâëÿº ñîáîþ
ñòâîðåííÿ íåîáõ³äíîãî ïîòåíö³àëó äëÿ øâèäêîãî ¿õ ñïðèéíÿòòÿ, òîáòî ïîòåíö³àëó
çì³í, ùî ³ õàðàêòåðèçóº ñòðàòåã³÷íèé ð³âåíü óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì. Ïðîöåñ íà-
êîïè÷åííÿ ïîòåíö³àëó äîö³ëüíèé, êîëè äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé íàÿâíèé ïåâíèé ïîòåí-
ö³àë, àëå â³í íå äîñòàòí³é ³ º íåîáõ³äí³ñòü éîãî ï³äâèùåííÿ. Òàêà ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³-
äàº ñòðàòåã³¿ òàêòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì. Âèêîðèñòàííÿ ïîòåíö³àëó ÿâëÿº
ñîáîþ ðåàë³çàö³þ ðåñóðñ³â òà ìîæëèâîñòåé â ðåàëüí³ á³çíåñ ïðîöåñè, ãîñïîäàðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü. Äàíèé âèä óïðàâ-
ë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ìîæíà â³äíåñòè äî îïåðàòèâíîãî.
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Îòæå, â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì äîö³ëüíî âä³ëèòè ñêëàäîâ³ — óïðàâ-
ë³ííÿ ôîðìóâàííÿì òà íàêîïè÷åííÿì ïîòåíö³àëó, óïðàâë³ííÿ çàñòîñóâàííÿì ïîòåí-
ö³àëó, ÿê³ ìàþòü ð³çíó ìåòó óïðàâë³ííÿ, ð³çí³ ñóá’ºêòè óïðàâë³ííÿ, â³äì³ííîñò³ â
ïîáóäîâ³ ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ, éîãî ìåòîäàõ òà çàõîäàõ.

Äî ôóíêö³é óïðàâë³ííÿ äîö³ëüíî â³äíåñòè ïëàíóâàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ïî
óïðàâë³ííþ, êîíòðîëü ³ óðàõóâàííÿ ñòàíó ïîòåíö³àëó, ìîòèâàö³ÿ ðîáîòè ïî óïðàâë³í-
íÿ ïîòåíö³àëîì [3].

Ñàâ÷åíêî Ì.Â. ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ çàçíà÷àº íàñòóïí³ îçíàêè óïðàâë³ííÿ ïî-
òåíö³àëîì: íàÿâí³ñòü åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ì³æ
éîãî ñêëàäîâèìè, íàÿâí³ñòü óïðàâëÿþ÷î¿ é óïðàâëÿºìî¿ ï³äñèñòåì; äèíàì³÷íèé õà-
ðàêòåð åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà; çäàòí³ñòü ñèñòåìè åêîíîì³÷íîãî ïî-
òåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà çì³íþâàòèñÿ â³ä ìàëèõ âïëèâ³â; çáåðåæåííÿ,
ïåðåäà÷à ³ ïåðåòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿; àíòèåíòðîï³éí³ñòü óïðàâë³ííÿ [6]. Íà íàøó äóìêó,
äàí³ îçíàêè ìîæíà ðîçøèðèòè ñòîñîâíî ñàìîãî ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ, çàçíà÷èâøè
ö³ëåñïðÿìîâàíèé õàðàêòåðó ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ, íàÿâíîñò³ ïî÷àòêîâîãî ìîìåíòó òà
ê³íöÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ òà íàÿâíîñò³ çàòðàò íà óïðàâë³ííÿ.

Îòåíêî È.Ï., Ìàëÿðåö Ë.Ì. âèä³ëÿþòü äâà âèäè óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì
ï³äïðèºìñòâà: ïîòî÷íå óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ êîðîòêîòåðì³íîâîãî ïðèáóòêó
òà ñòðàòåã³÷íå óïðàâë³ííÿ çàäëÿ ñòâîðåííÿ ïîòåíö³àëó ïðèáóòêó [4]. Íà íàøó äóìêó
ïîòð³áíî âèä³ëèòè äîäàòêîâî òàêòè÷íå óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì, ÿêå ìàº â ñâî¿é îñ-
íîâ³ ðåàë³çàö³þ òàêòè÷íèõ ö³ëåé óïðàâë³ííÿ.

Çàçíà÷èìî îñíîâí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ï³äõîäè óïðàâë³ííÿ, äî ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ
ñèñòåìíèé ï³äõ³ä, ôóíêö³îíàëüíèé ï³äõ³ä, äèíàì³÷íèé ï³äõ³ä, ñèòóàö³éíèé ï³äõ³ä,
ðåñóðñíèé ï³äõ³ä. Â ðàêóðñ³ óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ïîòð³áíî âèä³ëèòè ñèñòåìíèé,
äèíàì³÷íèé òà ôóíêö³îíàëüíèé ï³äõ³ä, åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì äîñÿãàºòüñÿ
ïðè êîìïëåêñíîìó çàñòîñóâàíí³ äàíèõ ï³äõîä³â.

Ñåðåä ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, ÿê³ äîö³ëüíî çàñòîñîâóâàòè â óïðàâë³íí³ ïîòåíö³à-
ëîì ï³äïðèºìñòâà ïîòð³áíî âèä³ëèòè çà õàðàêòåðîì âïëèâó: àäì³í³ñòðàòèâí³ (â³äíîñ-
íî óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ îðãàí³çàö³éíî-ðîçïîðÿä÷³),
åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³. Òàêîæ â äàíîìó óïðàâë³íí³ îïîñåðåäêîâàíî àáî
÷àñòêîâî çàñòîñîâóþòüñÿ ïðàâîâ³ (â ðàêóðñ³ âïëèâó çàêîíîòâîð÷èõ òà êîíòðîëþþ÷èõ
îðãàí³â), ³äåîëîã³÷í³, òåõíîëîã³÷í³ (âèêîðèñòîâóþòüñÿ â óïðàâë³íí³ âèðîáíè÷èì òà
³ííîâàö³éíèì ïîòåíö³àëîì) òà ³íø³.

Çàçíà÷èìî, ùî àäì³í³ñòðàòèâí³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà â³äíîñè-
íàõ âëàäíîñò³ ³ îïèðàþòüñÿ íà çàêîíîäàâ÷³ àêòè, íà íîðìè ³ íîðìàòèâè, ùî âèçíàí³ ³
ä³þòü ó ìåæàõ ïðîñòîðó óïðàâë³ííÿ. Åêîíîì³÷í³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ âèêîðèñòîâóþòü
åêîíîì³÷í³ â³äíîñèíè çàäëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåìè ³

 

Суб’єкт 
управління 
потенціалом 

Цілі 
управління 
потенціалом 

Функції управління 
потенціалом 

Організаційна 
структура 
управління 

Методи, заходи, 
інструменти 
управління 

Об’єкт управління 
(потенціал 
підприємства) 

Завдання 
управління 
потенціалом Керівники 

вищого рівня, 
керівники 
середнього рівня, 
керівники 
нижчого рівня 

Ðèñ. 1 Çàãàëüíà ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íà ñõåìà óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì
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çàñòîñîâóþòü ó ìåæàõ ï³äïðèºìñòâà ³íñòðóìåíòè îðãàí³çàö³¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ìàòå-
ð³àëüíî¿ ìîòèâàö³¿ ³ ³í. Ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ìåòîäè óïðàâë³ííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà
ïñèõîëîã³÷íèõ çàñàäàõ òà âðàõîâóþòü ñîö³àëüíó ïîâåä³íêó ëþäåé, ùî âèìàãàº âèêî-
ðèñòàííÿ íåìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ, âèõîâàííÿ êîðïîðàòèâíîãî äóõó ³ ò. ³í.

Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíî çàãàëüíó ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ñõåìó óïðàâë³ííÿ ïîòåí-
ö³àëîì. Äåòàë³çóâàòè äàíó ñõåìó ïîòð³áíî â ðàêóðñ³ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè óïðàâ-
ë³ííÿ òà äåòàë³çàö³ºþ åòàï³â óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà.

 

Методи 

Інструменти 

Заходи 

Адміністративні 
(переважно організац.-
розпорядчі) 

Видача конкретних 
деталізованих 
завдань, 
впровадження норм, 
правил, інструкцій, 
наказів, вимог,  
розпоряджень 

Премії, надбавки, 
заробітна плата, 
кредит,   економічні 
плани,   дотацій, 
різноманітних пільг та 
ін, економічні плани, 
бюджети. 

Анкети, тестування, активне 
спостереження, соціальні 
плани, моральні стимули.   

Економічні Соціально-психологічні 

Адміністративний 
вплив на робітників, 
підвищення чіткості 
постановки завдань та 
правил роботи 

Впровадження 
економічних стимулів 
для зацікавленості 
працівників в 
результатах діяльності 

Формування сприятливого 
соціально-психологічного 
клімату в колективі, 
використання мотивації, 
формування ефективної 
горизонтальної та 
вертикальної взаємодії 

Методи оцінки можливостей Методи оцінки ресурсів 

Оцінка ресурсів та можливостей 

 Методи однопродуктового 
аналізу (PIMS) 

 

Матричні методи (БКГ, 
Мак-Кінзі, GE, матриця 
направленої політики) 

Цільовий 

Ринковий Затратний SWOT-аналіз 

Методи, заходи та інструменти управління потенціалом 

Контроль формування та накопичення  потенціалу 

Контроль використання потенціалу 

Контроль досягнення поставлених цілей 

 

Визначення мети управління потенціалом підприємства 

Визначення складових потенціалу, якими можна 
управляти 

Можливості: внутрішні, зовнішні Ресурси: основні засоби, 
оборотні засоби, трудові 
ресурси, нематеріальні ресурси 

Ðèñ. 2 Åòàïè óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà
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Äî ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà â³äíîñÿòüñÿ êåð³âíèêè âè-
ùîãî ð³âíÿ, êåð³âíèêè ñåðåäíüîãî ð³âíÿ, êåð³âíèêè íèæ÷îãî ð³âíÿ. Îá’ºêòîì óïðàâ-
ë³ííÿ ÿâëÿºòüñÿ ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ñêëàäîâ³.

Äåòàëüíî åòàïè óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà ç âèä³ëåííÿì ñêëàäî-
âèõ óïðàâë³ííÿ ïîêàçàíî íà ðèñ.2.

Âèñíîâêè. Ó ïðîâåäåíîìó íàóêîâîìó äîñë³äæåíí³ ïðîàíàë³çîâàíî ï³äõîäè äî
âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ï³äïðèºìñòâà» òà íà îñíîâ³ àíàë³çó
çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüêå óäîñêîíàëåíå âèçíà÷åííÿ. Çä³éñíåíî àíàë³ç ï³äõîä³â äî óï-
ðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì, çàïðîïîíîâàíî çàãàëüíó ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íó ñõåìó óïðàâë³í-
íÿ ïîòåíö³àëîì òà åòàï³â óïðàâë³ííÿ ïîòåíö³àëîì ç âèä³ëåííÿì ñêëàäîâèõ ñèñòåìè
óïðàâë³ííÿ.
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Ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ çàáåçïå÷åí-
íÿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ åôåêòèâíîñò³ âèðîá-
íèöòâà òà ïåðåðîáêè çåðíà. Âèçíà÷åíî
ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó åôåêòèâíî¿ ïå-
ðåðîáêè çåðíà â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìï-
ëåêñ³, çîêðåìà íà ïðèêëàä³ ÂÀÒ «Ìèðî-
í³âñüêèé õë³áîïðîäóêò».
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çåðíîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî, àãðîïðî-
ìèñëîâèé êîìïëåêñ, ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿
âèðîùóâàííÿ

The questions of providing stability
and efficiency of production and grain
processing is considered. The prospects of
development of the effective grain processing
are certain in an agroindustrial complex, in
particular on the example of open corporation
«Mironivskiy khliboprodukt».

Key words. efficiency, corn proces-
sing enterprise, agroindustrial complex,
modern technologies of growing
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Â Óêðà¿í³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà çåðíà º íàéâàæëèâ³-
øèì çàâäàííÿì, â³ä âèð³øåííÿ ÿêîãî çàëåæèòü çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
çåðíîïåðåðîáíîãî êîìïëåêñó ³ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè êðà¿íè.

Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ ö³ë³ òà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ çåðíîïåðå-
ðîáíîãî ï³äêîìïëåêñó íåîáõ³äí³ óçãîäæóâàòèñÿ ³ç çàãàëüíîþ ìåòîþ ôóíêö³îíóâàííÿ
ÀÏÊ. Âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ ñôåðàìè àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ
íà íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ çàñàäàõ âçàºìîä³¿ âñ³õ ñêëàäîâèõ.

Ïåðåõ³ä äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí ñïðè÷èíèâ ðîçáàëàíñîâàí³ñòü ì³æ îêðåìèìè
ãàëóçÿìè ÀÏÊ, ùî ñóòòºâî çíèçèëî ðåçóëüòàòèâí³ñòü éîãî ä³ÿëüíîñò³ â ö³ëîìó òà
çåðíîïåðåðîáíîãî ï³äêîìïëåêñó çîêðåìà. Îòæå, ïîøóê ðåçåðâ³â ï³äâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñò³ çåðíîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ º îäíèì ç âàæëèâèõ çàâäàíü ñó÷àñíîãî ðå-
ôîðìóâàííÿ ÀÏÊ.

Ïðîáëåìà âäîñêîíàëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè ÀÏÊ
´ðóíòîâíî äîñë³äæóºòüñÿ ó ïðàöÿõ Ï. Áîðùåâñüêîãî, Ï. Ñàáëóêà, Ã. ×åðåâêà,
Î. Øïè÷àêà òà ³í. Ó ðîáîòàõ â÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â Ë. Àáàëê³íà, À. Áåâçåëþêà, À. Îìà-
ðîâà, À. Ïàñõàâåðà òà ³íøèõ àâòîð³â âèñâ³òëåí³ ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
âèðîáíèöòâà, îäíàê, ç îãëÿäó íà ñïåöèô³êó çåðíîïåðåðîáíîãî ï³äêîìïëåêñó ÀÏÊ,
âèíèêàº ïîòðåáà â äîäàòêîâèõ äîñë³äæåííÿõ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîáëåìà ï³äâèùåííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ åôåêòèâíîñò³ âè-
ðîáíèöòâà òà ïåðåðîáêè çåðíà º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ â àãðàðí³é ïîë³òèö³. Ãîëîâíèìè
çàâäàííÿìè óñï³øíîãî ðîçâèòêó çåðíîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ º: çàáåçïå÷åííÿ íà-
ðîùóâàííÿ âèðîáíèöòâà âèñîêîÿê³ñíîãî çåðíà, ñòðèìóâàííÿ íåãàòèâíèõ ïðîöåñ³â,
ùî ìàþòü ì³ñöå â ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ òîâàðó, à òàêîæ íàðîùóâàííÿ åêñïîðòíîãî ïîòåí-
ö³àëó çåðíîïåðåðîáíî¿ ãàëóç³.

Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó åôåêòèâíî¿ ïå-
ðåðîáêè çåðíà â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³, çîêðåìà íà ïðèêëàä³ ÂÀÒ «Ìèðîí³-
âñüêèé õë³áîïðîäóêò».

Ðåçóëüòàòè. Ï³äïðèºìñòâà, ùî çàéìàþòüñÿ âèðîùóâàííÿì ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êèõ êóëüòóð, — îñíîâà óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ âåðòèêàëüíî ³íòåãðîâàíîãî á³çíåñó «Ìè-
ðîí³âñüêîãî õë³áîïðîäóêòó» òà ñòàá³ëüíî¿ ïîçèö³¿ éîãî ïðîäóêö³¿ íà ðèíêó. Öå —
ÇÀÒ «Çåðíîïðîäóêò ÌÕÏ», ÇÀÒ «ÍÂÔ «Óðîæàé», ÇÀÒ «Àãðîôîðò», ÂÏ «Ñòàðèíñü-
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êà». ×àñòèíà âèðîùåíîãî óðîæàþ íàäõîäèòü íà êîìá³êîðìîâ³ çàâîäè äëÿ âèãîòîâ-
ëåííÿ çáàëàíñîâàíèõ êîìá³êîðì³â, à ÷àñòèíà åêñïîðòóºòüñÿ — çîêðåìà ïøåíèöÿ ³
ð³ïàê. Íà óã³ääÿõ ÌÕÏ, çàãàëüíà ïëîùà ÿêèõ — ïîíàä 250 òèñ.ãà, âèðîùóþòüñÿ
òàê³ êóëüòóðè, ÿê ñîíÿøíèê, êóêóðóäçà, ð³ïàê ³ ÿ÷ì³íü. Ç 2008 ðîêó ÌÕÏ íà 100 %
çàáåçïå÷óº âíóòð³øí³ ïîòðåáè â êóêóðóäç³. Ñòðóêòóðà ïîñ³â³â ÌÕÏ: 50 % — êóêó-
ðóäçà, 15 % — ñîíÿøíèê, 35 % — ³íø³ êóëüòóðè [4].

Ï³äïðèºìñòâî «Çåðíîïðîäóêò ÌÕÏ» áóëî ñòâîðåíî 2004 ðîêó, îáðîáëÿº áëèçüêî
85 òèñ. ãà ð³ëë³ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿, Æèòîìèðñüêî¿ òà ×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé. Âè-
ðîùóº çåðíîâ³ ³ òåõí³÷í³ êóëüòóðè, åë³òíå òà ðåïðîäóêòèâíå íàñ³ííÿ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ êóëüòóð, ïðîâîäèòü äîñë³äíèöüê³ ðîáîòè.

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìàêñèìàëüíèõ ïîêàçíèê³â óðîæàéíîñò³, â ãîñïîäàðñòâ³ îñîá-
ëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü ï³äáîðó ïîïåðåäíèê³â ï³ä íàñ³ííºâ³ ïîñ³âè, äèôåðåíö³éîâàí³é
ñèñòåì³ îáðîá³òêó ´ðóíòó çàëåæíî â³ä âèìîã êóëüòóðè ³ ñîðòó, ñèñòåì³ óäîáðåííÿ,
³íòåãðîâàí³é ñèñòåì³ çàõèñòó êóëüòóð â³ä áóð’ÿí³â, øê³äíèê³â òà õâîðîá, êîíòðîëþ
çà ñîðòîâîþ ÷èñòîòîþ ïîñ³â³â, ïðîöåñàì çáèðàííÿ, î÷èùåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ïîñ³âíîãî
ìàòåð³àëó, à òàêîæ äîòðèìóþòüñÿ ñ³âîçì³íè. Âèñîêó óðîæàéí³ñòü çàáåçïå÷óº íàéñó-
÷àñí³øà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà, ÿêà îáðîáëÿº ´ðóíò ò³ëüêè ïî âîëîãîçáåð³ãà-
þ÷³é òåõíîëîã³¿.

Íà ÇÀÒ «ÍÂÔ «Óðîæàé» ó 2010 ðîö³ îáðîáëÿëîñÿ 62 òèñ. ãà. îðíèõ çåìåëü
äëÿ âèðîùóâàííÿ çåðíîâèõ êóëüòóð, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âèðîá-
íèöòâà êîìá³êîðì³â. Öå ïîÿñíþºòüñÿ çðó÷íèì ðîçòàøóâàííÿì ïîë³â ÍÂÔ ñòîñîâíî
ï³äïðèºìñòâ-ïåðåðîáíèê³â — Êàòåðèíîï³ëüñüêîãî åëåâàòîðà òà Ìèðîí³âñüêîãî ÇÂÊÊ.
Äëÿ îáðîá³òêó ́ ðóíòó âèêîðèñòîâóºòüñÿ íàéñó÷àñí³øà òåõí³êà.

ÇÀÒ «Àãðîôîðò», ðîçòàøîâàíå â Êè¿âñüê³é îáëàñò³, â 2010 ðîö³ îáðîáëÿëî áëèçü-
êî 11,2 òèñ ãà. çåìåëü. Ïîñ³âí³ ïëîù³ çàéìàëè, çîêðåìà, òàê³ êóëüòóðè: êóêóðóäçà òà
çåðíî (äî 50 %), îçèìà ïøåíèöÿ(äî 20 %), îçèìèé ð³ïàê (äî 10 %), ñîíÿøíèê (äî 10 %)
òà ³íø³ êóëüòóðè [4].

Ìàêñèìàëüíó óâàãó òóò ïðèä³ëÿþòü äîòðèìàííþ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é âèðî-
ùóâàííÿ çã³äíî ç òåõíîëîã³÷íèìè êàðòàìè, ÿê³ îð³ºíòîâàí³ íà îòðèìàííÿ âèñîêèõ
âðîæà¿â òà ÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿. Êð³ì òîãî, íà ï³äïðèºìñòâ³, â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíèõ
âèìîã ³ ðåêîìåíäàö³é, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ì³íåðàëüí³ äîáðèâà, çàñîáè çàõèñòó ðîñ-
ëèí òà ïîñ³âí³ ìàòåð³àëè. Ñïåö³àë³ñòè ï³äïðèºìñòâà ïðàöþþòü ç íàóêîâî-äîñë³äíè-
ìè ³íñòèòóòàìè Óêðà¿íè é ñâ³òó, ÿê³ çàïðîâàäæóþòü ó âèðîáíèöòâî íîâ³ ñîðòè ³
ã³áðèäè íà äîñë³äíèõ ä³ëÿíêàõ, à ïîò³ì íà âèðîáíè÷èõ ïîëÿõ òà ìàñèâàõ.

Êóëüòóðè âèðîùåí³ íà ðîñëèííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâàõ êîìïàí³¿ ïîòðàïëÿþòü
íà êîìá³êîðìîâ³ çàâîäè äå âèãîòîâëÿþòüñÿ êîðìè äëÿ ïòàõîôàáðèê «Ìèðîí³âñüêîãî
õë³áîïðîäóêòó». Ó ñêëàä³ ÌÕÏ òðè çàâîäè òàêîãî ñïðÿìóâàííÿ — Êàòåðèíîï³ëüñü-
êèé åëåâàòîð, Ìèðîí³âñüê³é çàâîä ³ç âèãîòîâëåííÿ êðóï ³ êîìá³êîðì³â, Òàâð³éñüêèé
êîìá³êîðìîâèé çàâîä. Ïîá³÷íèìè ïðîäóêòàìè âèðîáíèöòâà êîìá³êîðì³â º îë³ÿ òà
ñîíÿøíèêîâà ëóçãà. Îë³ÿ ó ïîäàëüøîìó åêñïîðòóºòüñÿ, à ëóçãà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â
ïòàøíèêàõ â ÿêîñò³ ï³äñòèëêè äëÿ êóðåé, à òàêîæ ãðàíóëþºòüñÿ òà ïðîäàºòüñÿ íà
åêñïîðò. Êð³ì òîãî, íà Ìèðîí³âñüêîìó çàâîä³ ³ç âèãîòîâëåííÿ êðóï ³ êîìá³êîðì³â
ëóçãà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê àëüòåðíàòèâíå äæåðåëî åíåðã³¿.

Ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ íà ÒÎÂ «Êàòåðèíîï³ëüñüêèé åëåâàòîð» ïëàíóºòüñÿ çàïðî-
âàäæåííÿ ñèñòåìè îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿ òà ïîàãðåãàòíîãî îáë³êó âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíîãî ãàçó. Óñ³ åëåâàòîðè ðîçòàøîâàí³ â ì³ñöÿõ, íàéá³ëüø çðó÷íèõ äëÿ òðàíñïîð-
òóâàííÿ êóëüòóð, ÿê³ â íèõ çáåð³ãàþòüñÿ, íà ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïîäàëüøî¿ îáðîáêè òà
âèêîðèñòàííÿ.

Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ÌÕÏ, ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèðîùóâàííÿì çåðíà
óñêëàäíþºòüñÿ ïîãîäíèìè óìîâàìè òà çì³íàìè ï³ð ðîêó, äåÿê³ ï³äïðèºìñòâà ðîçðàõî-
âóþòü íà äåðæàâíó ï³äòðèìêó. Ïåðåä ïî÷àòêîì ïîñ³âíî¿ çàçâè÷àé áàãàòî ãîâîðÿòü ïðî
äîïîìîãó, ÿêà çäåá³ëüøîãî íåîáõ³äíà íåâåëèêèì ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâàì. Àëå ö³ ðîç-
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ìîâè ïî÷èíàþòüñÿ ïåðåâàæíî òîä³, êîëè çàïðîâàäæóâàòè ò³ ÷è ³íø³ ìåõàí³çìè âæå
çàï³çíî. Âèð³øóâàòè òàê³ ïèòàííÿ ïîòð³áíî íå íà ð³âí³ äîïîìîãè êîíêðåòíèì ï³äïðèº-
ìñòâàì, à íà ãëîáàëüíîìó, çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³. Àäæå ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî
Óêðà¿íè ïîòðåáóº êîìïëåêñíî¿ ï³äòðèìêè. Ùîá îö³íèòè, íàñê³ëüêè êîìïàí³ÿ ãîòîâà
äî ïîñ³âíî¿, ïîòð³áíî âðàõóâàòè ê³ëüêà âàæëèâèõ ôàêòîð³â: ÷è â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³
ï³äïðèºìñòâî çàáåçïå÷åíå ô³íàíñîâèìè òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèìè ðåñóðñàìè, òàêè-
ìè ÿê äîáðèâà, ìàòåð³àëè, ÏÌÌ òà ³íøå. Ó «Ìèðîí³âñüêîãî õë³áîïðîäóêòó» ïèòàííÿ
ç öèì íå ïîñòàº. Íàñàìïåðåä çàâäÿêè òîìó, ùî êîìïàí³ÿ ïðàöþº çà âåðòèêàëüíî-
³íòåãðîâàíîþ ìîäåëëþ á³çíåñó. Ç îãëÿäó íà òå, ùî êîìïàí³ÿ äîòðèìóºòüñÿ ïîë³òèêè
âåäåííÿ ³íòåíñèâíîãî çåìëåðîáñòâà ³ íà 100 % çàñ³âàº çåìë³, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ¿¿ àê-
òèâ³, ç áîêó äåðæàâè íå âèíèêàº íåîáõ³äíîñò³ ¿¿ ñòèìóëþâàòè òà äàâàòè ðåêîìåíäàö³¿,
ùî äëÿ äåÿêèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó ÷àñîì ñòàíîâèòü ñïðàâæíþ ïðîáëåìó.

Êîíòðîëü çà ÿê³ñòþ âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ ÌÕÏ çä³éñíþº ñàìîñò³éíî. Âñ³ êîì-
á³êîðìîâ³ çàâîäè, ïòàõîôàáðèêè òà ïåðåðîáí³ ï³äïðèºìñòâà ÌÕÏ ìàþòü âëàñí³ ï³äðîç-
ä³ëè õ³ìäîñë³äæåíü, àëå ï³äïîðÿäêîâàí³ âîíè öåíòðàëüí³é ëàáîðàòîð³¿.

Âèñíîâêè. Äëÿ çàä³ÿííÿ âèÿâëåíèõ ðåçåðâ³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ïåðå-
ðîáêè çåðíà íåîáõ³äíî çä³éñíèòè êîìïëåêñ çàõîä³â íà ð³çíèõ ð³âíÿõ óïðàâë³ííÿ.

Íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ð³âí³ ïîòð³áíî: çàêîíîäàâ÷î çàáåçïå÷èòè ñïðèÿòëèâ³ åêî-
íîì³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ óìîâè ³ ãàðàíò³¿ ðîçâèòêó ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ, íàïðàöüîâàí³
ïðîãðàìè òà ïðîåêòè ³íôîðìàòèçàö³¿ ÀÏÊ ïðèâåñòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç äåðæàâíîþ ïîë-
³òèêîþ ³íôîðìàòèçàö³¿, ïðèñêîðèòè ïðèâàòèçàö³þ çåðíîïåðåðîáíèõ ³ õë³áîïðèéìàëü-
íèõ ï³äïðèºìñòâ, çàáåçïå÷èâøè óìîâè ¿õ àäàïòàö³¿ øëÿõîì íàäàííÿ ï³ëüã ùîäî êðåäè-
òóâàííÿ òà îïîäàòêóâàííÿ ïîñòïðèâàòèçàö³éíèõ ï³äïðèºìñòâ ó ïî÷àòêîâèé ïåð³îä [1].

Íà ð³âí³ óïðàâë³ííÿ íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè: óäîñêîíàëåííÿ òåõí³÷íîãî òà ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ öåíòðó òà ïðåäñòàâíèöòâ, ðîçðîáêó ìåõàí³çìó îïåðàòèâíîãî
çáîðó òà ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ çàñàä äëÿ àíàë³òè÷íî¿ ðîáîòè ³
íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíèõ ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèõ ïîñëóã ç âèêîðèñòàííÿì çì³øà-
íî¿ ñèñòåìè îïëàòè öèõ ïîñëóã.

Ðåã³îíàëüí³ îðãàíè óïðàâë³ííÿ ÀÏÊ ïîâèíí³ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíî ï³äõîäèòè
äî ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé êîæíîãî ðàéîíó ùîäî ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é çåðíà òà
ðîçâèòêó çåðíîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ ç âðàõóâàííÿì ì³ñöåâèõ ðåñóðñ³â [3].
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Âñòóï. Â óìîâàõ ðîçâèòêó ñâ³òîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó çðîñòàíí³
ÿê åêîíîì³ê îêðåìèõ êðà¿í, òàê ³ ñèñòåìè â³äíîñèí îáì³íó ì³æ íèìè, çðîñòàº ïîòðå-
áà ó çàáåçïå÷åíí³ íåîáõ³äíîñò³ äîñë³äæåííÿ ñòàíó ôàêòîð³â, ÿê³ ôîðìóþòü åêîíîì³÷-
íå ñåðåäîâèùå äëÿ òàêîãî ðîçâèòêó. Ñòàí ðîçâèòêó åêîíîì³êè êðà¿íè âèçíà÷àº ð³âåíü
¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà º â³äîáðàæåííÿì íàïðàâëåíîñò³ âïëèâó ôàêòîð³â âíóò-
ð³øíüîãî ñåðåäîâèùà íà ôîðìóâàííÿ òåíäåíö³¿ òàêîãî ðîçâèòêó.

Ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ òåíäåíö³é åêîíîì³êè Óêðà¿íè íà ð³çíèõ åòàïàõ ¿¿ ðîç-
âèòêó â³äíîñÿòüñÿ äî òàêèõ, ÿê³ çàâæäè áóëè, ³ áóäóòü ó êîë³ ³íòåðåñ³â íàóêîâö³â òà
ïðàêòèê³â Óêðà¿íè [1-4]. Òàê³ äîñë³äæåííÿ ïðîäèêòîâàí³ íåîáõ³äí³ñòþ ïîñò³éíîãî ìî-
í³òîðèíãó åêîíîì³êè, âèÿâëåííÿ îñíîâíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ ïðèçâåëè äî â³äõèëåíü â³ä
ïðîãíîçîâàíî¿ äèíàì³êè òà ðîçðîáêè çàõîä³â ïî íåéòðàë³çàö³¿ íåãàòèâíîãî ¿õ âïëèâó.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Äîñë³äèòè òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè òà
ñòàí îñíîâíèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ.

Ðåçóëüòàòè. Åâîëþö³ÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè âèð³çíÿºòüñÿ
ÿñêðàâîþ ïåð³îäèçàö³þ åòàï³â, ÿê³ â³äîáðàæàþòü îñîáëèâîñò³ ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëü-
íî¿ ìîäåë³ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ÿêèé â³äáóâàâñÿ ÿê ï³ä âïëèâîì äåðæàâíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â, òàê ³ â ðåçóëüòàò³ ä³¿ ðèíêîâèõ òà ñóñï³ëüíèõ çàêîíî-
ì³ðíîñòåé ðîçâèòêó.

Â ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè ìîæíà âèîêðåìèòè íàñòóïí³ åòàïè:
1) åòàï íàðîùóâàííÿ íåãàòèâíèõ òåíäåíö³é (1991-1994 ðîêè) ÿê ðåçóëüòàò

ðîçáàëàíñîâàíîñò³ ñèñòåìè ì³æãàëóçåâèõ òà âíóòð³øíüîãàëóçåâèõ â³äíîñèí;
2) åòàï ïîäîëàííÿ íåãàòèâíèõ òåíäåíö³é (1995-1999 ðîêè) ÿê ðåçóëüòàò çàâåð-

øåííÿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ç ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè òà ïî÷àòêó
ðîçäåðæàâëåííÿ òà ïðèâàòèçàö³¿ âëàñíîñò³;

3) åòàï íàðîùóâàííÿ ïîçèòèâíî¿ äèíàì³êè ðîçâèòêó (2000-2004 ðîêè), ÿêèé
ïîâ’ÿçàíèé ³ç çàâåðøåííÿì ïåðøîãî åòàïó ïåðåðîçïîä³ëó âëàñíîñò³ òà ïî÷àòêîì äðó-
ãîãî éîãî åòàïó, ùî ñôîðìóâàëî ñòàëó ñòðóêòóðó åêîíîì³êè, ñòàëî ïðè÷èíîþ çðîñ-
òàííÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ òà àêòèâ³çóâàëî ñïîæèâ÷èé ïîïèò. Â ö³ëîìó â ³ñòîð³¿ ðîç-
âèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè äàíèé åòàï îçíàìåíóâàâñÿ ÿê ïåð³îä áóðõëèâîãî ðîçâèòêó
åêîíîì³êè, ñòàíîâëåííÿ öèâ³ë³çîâàíèõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ñòàëî¿ ñòðóêòóðè åêîíîì-
³êè òà ñèñòåìè çáàëàíñîâàíèõ ì³æãàëóçåâèõ â³äíîñèí;

4) óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó (2005-2009 ðîêè) â ðåçóëüòàò³
çðîñòàííÿ çàëåæíîñò³ åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â â³ä ïîë³òè÷íèõ ïîä³é, âïëèâó âèïàäêî-
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âîñòåé (2006 ð³ê — çàáîðîíà íà åêñïîðò äåÿêî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïðîäóêö³¿ äî Ðîñ³¿, 2008 —
ô³íàíñîâà êðèçà).

Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ïî÷èíàþ÷è ç 2000 ðîêó åêîíîì³êà Óêðà¿íè äåìîíñòðóº
ñò³éê³ òåíäåíö³¿ ñâîãî ðîçâèòêó (ðèñ.1).

Îäíàê, íà ôîí³ çì³í îáñÿã³â òà òåìï³â çðîñòàííÿ ÂÂÏ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ñóòòºâ³
çì³íè â éîãî ñòðóêòóð³. Íàéá³ëüø³ çì³íè ñòîñóþòüñÿ çìåíøåííÿ â 2 ðàçè çà ïåð³îä
1997-2008 ðîê³â ÷àñòêè ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Çíà÷íî çðîñëà ÷àñòêà òîðã³âë³ òà
³íøèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. ×àñòêà ïðîìèñëîâîñò³ ç 2005 ðîêó çàêð³ïèëàñÿ
íà ð³âí³ ïðèáëèçíî 24 %.

Îáñÿãè âèïóñêó ïðîäóêö³¿ ó ôàêòè÷íèõ ö³íàõ ïåðåáóâàþòü ó çíà÷í³é çàëåæ-
íîñò³ â³ä òåìï³â ³íôëÿö³¿. Íà îñíîâ³ ïîð³âíÿííÿ ïðèðîñòó âèïóñêó ïðîäóêö³¿ ó ôàê-
òè÷íèõ ö³íàõ, ³íäåêñ³â ö³í ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïðèðîñòó
âèïóñêó ïðîäóêö³¿ çà âèðàõóâàííÿì çðîñòàííÿ ö³í íà äàíó ïðîäóêö³þ, ìîæíà çðîáè-
òè âèñíîâêè, ùî ðåàëüíå çðîñòàííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ çà ïåð³îä 1998-
2008 ðîê³â ìàëî ì³ñöå ëèøå â êîðîòêîñòðîêîâ³ ïåð³îäè 2001-2002 ðîêè, 2004 òà 2008
ðîêè. Â óñ³ ³íø³ ïðîì³æêè ÷àñó ïðèð³ñò çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà áóâ ÷àñòêîâî îòðèìàíèé çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ö³í ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

Àíàëîã³÷í³ òåíäåíö³¿ çðîñòàííÿ âàðò³ñíèõ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³
ÿê ðåçóëüòàòó çðîñòàííÿ ö³í ðåàë³çàö³¿ ìàëè ì³ñöå ³ â ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè. Îä-

Ðèñ. 1. Òåìïè çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ, %

Ðèñ. 2. Òåìïè ïðèðîñòó âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó
ôàêòè÷íèõ ö³íàõ òà ö³íàõ áåç óðàõóâàííÿ ³íôëÿö³¿
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íàê, ñë³ä â³äì³òèòè, ùî çà äàíèìè ðèñ. 3 ïðèð³ñò ôàêòè÷íîãî âèïóñêó ïðîìèñëîâî¿
ïðîäóêö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 1999 ðîêó, áóâ âèùèì òåìïó çðîñòàííÿ ö³í íà ïðîìèñëîâó
ïðîäóêö³þ. Öå çàñâ³ä÷óº ôàêò ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ íàòó-
ðàëüíèõ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà òà àñîðòèìåíòíèõ çì³í.

 Íàéá³ëüø³ òåìïè ³íòåíñèâíîãî ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà áóëè õàðàêòåðí³
äëÿ ïåð³îäó 1999-2001 ðîê³â òà 2005, 2008 ðîê³â.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðåàëüíèõ îáñÿã³â ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â Óêðà¿í³ áóëî
çàñòîñîâàíî ïðîöåäóðó äåôë³þâàííÿ òà ïðèâåäåííÿ ùîð³÷íèõ òåìï³â çðîñòàííÿ îá-
ñÿã³â ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ äî ö³í 2000 ðîêó (ðèñ. 4), ùî äîçâîëèëî âèÿâèòè ïî-
ð³âíÿíî íåçíà÷í³ òåìïè ïðèðîñòó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â ö³íàõ 2000 ðîêó.

Òàê, â 2008 ðîö³ òåìï çðîñòàííÿ îáñÿã³â ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ â ö³íàõ 2000 ðîêó
ñòàíîâèâ 80% äî ð³âíÿ ö³í îáñÿãó âèðîáíèöòâà 2000 ðîêó (ó ôàêòè÷íèõ ö³íàõ —
12,5 ðàçè).

Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ äîçâîëÿþòü åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíî ãîâîðèòè ïðî
çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè â Óêðà¿í³, îäíàê, îñíîâíèì ÷èííèêîì
ðîçâèòêó âèñòóïàº ö³íîâèé ôàêòîð. Ðåàëüí³ òåìïè çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè
çà ïåð³îä 2000-2008 ðîêè ñòàíîâëÿòü ïðèáëèçíî 80-100%.

Çà ïåð³îä íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ìàëè ì³ñöå ñòðóêòóðí³ çì³íè â ñòîðîíó çíè-
æåííÿ ÷àñòêè íàóêîºìíèõ ãàëóçåé â ñòðóêòóð³ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.

Ðèñ. 3. Òåìïè ïðèðîñòó ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ó ôàêòè÷íèõ ö³íàõ òà ö³íàõ áåç
óðàõóâàííÿ çðîñòàííÿ ö³í ïðîìèñëîâî¿ ïðîäóêö³¿

Ðèñ. 4. Îáñÿã ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ ïðîìèñëîâîñò³ ó ôàêòè÷íèõ, ïðèâåäåíèõ òà
ö³íàõ 2000 ðîêó
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Àêòèâ³çàö³¿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè ñïðèÿëà ³ çì³íà çîâí³øíüîòîðãîâåëü-
íî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè. Â 1994 ðîö³ áóëà çàïî÷àòêîâàíà çì³íà çîâí³øíüîòîðãîâåëüíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè ç ïðîòåêö³îí³ñòñüêî¿ íà ë³áåðàëüíó. Â óìîâàõ ïàä³ííÿ âíóòð³øíüî-
ãî âèðîáíèöòâà òà ïîñò³éíîãî çðîñòàííÿ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ ë³áåðàë³çà-
ö³ÿ ³ìïîðòó àêòèâ³çóâàëà ââåçåííÿ ïðîäóêö³¿ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó. Íà ôîí³ çàì³ùåí-
íÿ ïðîìèñëîâîãî ïîïèòó éîãî ³ìïîðòîì â³äáóâàºòüñÿ çíèæåííÿ òåìï³â íàö³îíàëüíîãî
âèðîáíèöòâà, ³ ÿê íàñë³äîê, ñòðóêòóðí³ çì³íè â åêîíîì³ö³ òà çðîñòàííÿ ïðîìèñëîâî¿
çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä ³ìïîðòó. ßêùî â 1996 ðîö³ ³ìïîðò òîâàð³â â Óêðà¿íó ñòàíîâèâ
40% â³ä ÂÂÏ, òî â 2008 ðîö³ — 47,43%, â 2009 ðîö³ — 39% (ðèñ.5).

Çðîñòàííÿ îáñÿãó ³ìïîðòó â Óêðà¿íó â³äáóâàºòüñÿ íà ôîí³ çíèæåííÿ îáñÿãó
åêñïîðòó. ßêùî â 2000-2004 ðîêàõ ñåðåäí³é îáñÿã åêñïîðòó ñòàíîâèâ äî 46 % ÂÂÏ,
òî ç 2005 ðîêó îáñÿãè ³ìïîðòó ìàþòü òåíäåíö³þ äî çíèæåííÿ ¿õ ÷àñòêè ³ â 2008 ðîö³
ñòàíîâèëè 37 % ÂÂÏ, à â 2009 ðîö³ — 33%. Çíèæåííÿ ïèòîìî¿ âàãè åêñïîðòó ðîçã-
ëÿäàºòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò ñòðóêòóðíèõ çì³í â åêîíîì³ö³ Óêðà¿íè, çìåíøåííÿ ïîïèòó
íà íàö³îíàëüíèé åêñïîðò, çíèæåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ òîâàð³â
íà ôîí³ çðîñòàííÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã ³íîçåìíèõ àíàëîã³â òîùî.

Ïîð³âíÿííÿ ïðèðîñòó ðåàëüíîãî ÂÂÏ, ³ìïîðòó òà åêñïîðòó äîçâîëÿº êîíñòàòó-
âàòè çíà÷íó çàëåæí³ñòü ì³æ òåìïàìè çì³í âêàçàíèõ ïîêàçíèê³â.

Çà äàíèìè ðèñóíêà 6, ï³ê çðîñòàííÿ åêñïîðòó ñï³âïàäàº ç ï³êîì çðîñòàííÿ
³ìïîðòó. Îêð³ì òîãî, ìàº ì³ñöå ñèíõðîí³çàö³ÿ òàêèõ êîëèâàíü ç äèíàì³êîþ êîëèâàíü

Ðèñ. 5. Åêñïîðò òà ³ìïîðò ó â³äñîòêàõ äî ÂÂÏ

Ðèñ. 6. Òåìïè ïðèðîñòó åêñïîðòó, ³ìïîðòó òà ÂÂÏ
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ÂÂÏ, ùî º ñâ³ä÷åííÿì çíà÷íî¿ çàëåæíîñò³ îáñÿã³â âíóòð³øíüîãî âèðîáíèöòâà â³ä êî-
í’þíêòóðè ñâ³òîâèõ òîâàðíèõ ðèíê³â.

Àáñîëþòí³ ïîêàçíèêè ÂÂÏ, åêñïîðòó òà ³ìïîðòó äåìîíñòðóþòü íåâïèííó çðî-
ñòàþ÷ó äèíàì³êó.

Ç 2005 ðîêó ï³ä âïëèâîì ïðîöåñ³â ë³áåðàë³çàö³¿ çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³, çóìîâëå-
íî¿ ï³äãîòîâêîþ äî ÷ëåíñòâà â ÑÎÒ òà ïðîöåñàìè ñòðóêòóðíèõ çì³í â íàïðÿìêó çìåí-
øåííÿ ÷àñòêè ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà â ñòðóêòóð³ ÂÂÏ, ñôîðìóâàëàñÿ íåãàòèâíà
òåíäåíö³ÿ ïåðåâèùåííÿ ³ìïîðòó åêñïîðòîì, ùî çáåð³ãàºòüñÿ ³ äîíèí³. Ðåçóëüòàòîì
îçíà÷åíî¿ òåíäåíö³¿ ñòàíå ïîñòóïîâå çðîñòàííÿ â³ä’ºìíîãî ñàëüäî ïëàò³æíîãî áàëàíñó
òà õðîí³÷íå çðîñòàííÿ çîâí³øíüî¿ çàáîðãîâàíîñò³.

Îçíàêè çðîñòàþ÷î¿ çàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â³ä ³ìïîðòó ìàëè ñâî¿ ïðîÿâè ïðîòÿãîì
âñ³º¿ ³ñòîð³¿ ðîçâèòêó íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè, çà âèêëþ÷åííÿì 1999-2005 ðîê³â, êîëè
ñàëüäî ïîòî÷íîãî ðàõóíêó ìàëî ïîçèòèâíå çíà÷åííÿ. Ó 1994-1999 ðîêàõ â³ä’ºìíå ñàëü-
äî ïëàò³æíîãî áàëàíñó ñêëàäàëî 0,9-7,2 % îáñÿãó ÂÂÏ.

Ç 2000 ïî 2004 ð³ê ñàëüäî ïëàò³æíîãî áàëàíñó áóëî ïîçèòèâíèì ³ íàéâèùå
éîãî çíà÷åííÿ äîñÿãíóòî â 2000 ðîö³ (2,3% ÂÂÏ).

Ïî÷èíàþ÷è ç 2005 ðîêó ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøèëàñü. Àíàë³ç ñòàòåé ôîðìóâàííÿ
ñàëüäî ïîòî÷íèõ îïåðàö³é ïîêàçàâ, ùî îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ òàêî¿ äèíàì³êè º çìåí-
øåííÿ îáñÿãó òîâàðîîáîðîòó.

Îòæå, ç 2005 ðîêó â Óêðà¿í³ ïî÷àëà íàçð³âàòè çàãðîçëèâà ñò³éêà òåíäåíö³ÿ
ïåðåâèùåííÿ ³ìïîðòó íàä åêñïîðòîì, ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ â³ä’ºìíîãî ñàëüäî ïîòî÷íî-
ãî ðàõóíêó, ÿêå â 2008 ðîö³ ñêëàëî 10,25 % ÂÂÏ.

Ñôîðìîâàíå íàö³îíàëüíîþ âëàäîþ ñïðèÿòëèâå ñåðåäîâèùå äëÿ ³ìïîðòó òî-
âàð³â â Óêðà¿íó, äîïîâíåíå ïîñò³éíèì çíèæåííÿì òåìï³â çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ,
ñòàëî ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ îáñÿãó ãðîøîâî¿ ìàñè, ÿêà îáåðòàëàñÿ â ïðîìèñëîâîìó
ñåêòîð³ åêîíîì³êè, òà çðîñòàííÿ ¿¿ îá³ãó â ñåêòîð³ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ³ìïîðòåð³â.
Ïî÷àëà ôîðìóâàòèñÿ ñèòóàö³ÿ, çà ÿêî¿ òåìï çðîñòàííÿ ³ìïîðòó âèïåðåäæàâ òåìï
çðîñòàííÿ ðåàëüíîãî ÂÂÏ òà òåìï çðîñòàííÿ åêñïîðòó. À öå îçíà÷àº, ùî íàö³îíàëüíî-
ãî âèðîáíèêà íà ñïîæèâ÷îìó ðèíêó Óêðà¿íè ïî÷àâ âèò³ñíÿòè ³ìïîðò.

Äîñë³äæåííÿ ïðè÷èí, ÿê³ âïëèâàëè íà çì³íó äèíàì³êè åêñïîðòó òà ³ìïîðòó
òîâàð³â äàº ï³äñòàâè âèä³ëèòè íàéãîëîâí³ø³ ³ç íèõ, äî ÿêèõ ñë³ä â³äíåñòè: âàëþòíó
êðèçó, íàñë³äêîì ÷îãî ñòàëà çì³íà âàëþòíîãî êóðñó ãðèâí³; êîí’þíêòóðà íà ñâ³òîâèõ
òîâàðíèõ ðèíêàõ; ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³.

Âàëþòíà êðèçà 1998 ðîêó, ÿêà ïðèçâåëà äî äåâàëüâàö³¿ êóðñó ãðèâí³ äî äîëàðà
íà 150-200 % (ç 1,88 äî 4,13 ãðí çà äîë.) òà 2008 ðîêó (ç 4,95 äî 8,00 ãðí çà äîë.)

Ðèñ. 7. Îáñÿãè ÂÂÏ, åêñïîðòó òà ³ìïîðòó
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ñòàëà ïðè÷èíîþ çðîñòàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ òîâàð³â íà ñâ³òî-
âîìó ðèíêó (â ñèëó çìåíøåííÿ ö³íè åêñïîðòó). Ç 1999 ðîêó â³ä’ºìíå ñàëüäî â òîðã³âë³
òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè çìåíøèëîñÿ â 5 ðàç, à ç 2009 ðîêó â 2 ðàçè.

Çíà÷íà ÷àñòêà ìåòàëîïðîäóêö³¿ â ñòðóêòóð³ óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó (äî 30% â
2009 ðîö³) ïîñòàâèëà ñòðóêòóðó åêñïîðòó â çàëåæí³ñòü â³ä êîí’þíêòóðè ö³í ñâ³òîâîãî
ðèíêó ìåòàë³â. Òàê, ïàä³ííÿ ö³í íà ìåòàëè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó â 2005 ðîö³ îáóìîâè-
ëî çìåíøåííÿ îáñÿã³â åêñïîðòó ïðè íåçì³ííîñò³ éîãî òîâàðíî¿ ñòðóêòóðè.

Â óìîâàõ ïîñòóïîâîãî çìåíøåííÿ íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà îñíîâíèõ òîâàð-
íèõ ïîçèö³é ïîáóòîâîãî ïîïèòó (àâòîìîá³ë³â, õîëîäèëüíèê³â, ì³êðîõâèëüîâèõ ïå÷åé
òîùî) åêñïîðò ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê äæåðåëî îòðèìàííÿ âàëþòíèõ êîøò³â, ÿê³ ôîðìó-
þòü ñóìàðíó ïðîïîçèö³þ âàëþòè â Óêðà¿í³, ùî ïåðåðîçïîä³ëÿºòüñÿ ì³æ ó÷àñíèêàìè
âàëþòíîãî ðèíêó òà çàäîâîëüíÿþòü ïîïèò ³ìïîðòåð³â ó ïëàò³æíèõ çàñîáàõ. Îäíàê, ç
³íøîãî áîêó, çíà÷íà çàëåæí³ñòü íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà â³ä ñòàíó êîí’þíêòóðè
ñâ³òîâèõ òîâàðíèõ ðèíê³â, çá³ëüøèëà íåñòàá³ëüí³ñòü âàëþòíîãî ðèíêó Óêðà¿íè ÷åðåç
÷àñò³ çì³íè ïðîïîçèö³¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè. Ïîãëèáëåííÿ íåñòàá³ëüíîñò³ çóìîâëåíå ³
ñòàëîþ ñòðóêòóðîþ íàö³îíàëüíîãî åêñïîðòó. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â 60 % âàëþòè â
Óêðà¿íó íàäõîäèòü â³ä åêñïîðòó ìåòàëóðã³éíî¿ ïðîäóêö³¿. Çâ³äñè, áóäü-ÿêà çì³íà êî-
í’þíêòóðè ñâ³òîâèõ òîâàðíèõ ðèíê³â, âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â çðîñòàííÿ âèòðàò íà âè-
ðîáíèöòâî òàêî¿ ïðîäóêö³¿ òà â³äïîâ³äíî åêñïîðòíî¿ éîãî ö³íè, çì³íà åêñïîðòíî¿ ïîë-
³òèêè êîðïîðàö³¿, çóìîâëåíî¿ ÷èííèêàìè çîâí³øíüîãî âïëèâó àáî ð³øåííÿìè âëàñ-
íèê³â, ñòàíå ïðè÷èíîþ ð³çêèõ çì³í ñòàíó âàëþòíîãî ðèíêó Óêðà¿íè.

Íà ñüîãîäí³ çàãðîçëèâèìè äëÿ åêñïîðòó ìåòàëóðã³éíî¿ ïðîäóêö³¿ º íàñòóïí³
ôàêòîðè:

1) áóäü-ÿêå ïàä³ííÿ ïîïèòó íà íàö³îíàëüí³ ìåòàëè íà ñâ³òîâîìó ðèíêó (ïî ïðè-
÷èí³ ñâ³òîâîãî çíèæåííÿ ïîïèòó â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, çì³íè êîíêóðåíòíèõ ñèë
íà ñâ³òîâîìó ðèíêó â ðåçóëüòàò³ òåíäåíö³é êîíöåíòðàö³¿ â ìåòàëóðã³éíîìó ñåêòîð³
ñâ³òîâîãî âèðîáíèöòâà, ïîÿâè íîâèõ âèðîáíèê³â ìåòàëóðã³éíî¿ ïðîäóêö³¿ (Êèòàé) òîùî;

2) çðîñòàííÿ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ìåòàëóðã³éíî¿ ïðîäóêö³¿, îñîáëèâî ç îãëÿ-
äó íà çðîñòàííÿ ö³í íà åíåðãîíîñ³¿;

3) êîëèâàëüíà äèíàì³êà âàëþòíîãî êóðñó. Äîñë³äæåííÿìè äîâåäåíî, ùî â óìî-
âàõ äåâàëüâàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà âàëþòíîìó ðèíêó, ÿê³ ìàþòü çàáåçïå÷èòè çðîñòàííÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíèõ òîâàð³â íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ, â³äáóâàþòüñÿ çì³íè
â ñòðóêòóð³ íàö³îíàëüíîãî åêñïîðòó â íàïðÿìêó çá³ëüøåííÿ îáñÿãó òîâàð³â ç íåâèñî-
êîþ ÷àñòêîþ äîäàíî¿ âàðòîñò³.

Äæåðåëîì çðîñòàííÿ ÂÂÏ òà ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, çîêðåìà, º ³íâåñòèö³¿
â îñíîâíèé êàï³òàë òà ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿ â åêîíîì³êó Óêðà¿íè. Äîñë³äæåííÿ ñï³ââ³äíî-

Ðèñ. 8. Ñï³ââ³äíîøåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ ÂÂÏ, ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë òà ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
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øåííÿ ¿õ òåìï³â çðîñòàííÿ, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ùî òåìïè çðîñòàííÿ ³íîçåìíèõ
³íâåñòèö³é íå âèÿâëÿº ÿñêðàâî âèðàæåíî¿ çàëåæíîñò³ ñâîãî çðîñòàííÿ â³ä òåìï³â çðî-
ñòàííÿ ÂÂÏ (ðèñ. 8).

Òàê, íàéâèù³ òåìïè ïðèðîñòó ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë ìàëè ì³ñöå â
2001ðîö³ (37,85 %), 2004 ð. (48,43 %), 2007 ð. (50,48 %). Òåìïè çðîñòàííÿ ÂÂÏ ó
âêàçàí³ ïåð³îäè â³äïîâ³äíî ñòàíîâèëè 9,2 %, 12,1 %, 7,8 %. Çíèæåííÿ îáñÿã³â ³íâå-
ñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë òà çíèæåííÿ òåìï³â ïðèðîñòó ÂÂÏ ìàëè ì³ñöå â 1997,
2002, 2005, 2009 ðîêàõ.

Îòæå, íà îñíîâ³ âèùåïðèâåäåíîãî, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî äèíàì-
³êà ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë âèÿâëÿº çàãàëüíó òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ, îäíàê,
íå ìàº ñò³éêî¿ äèíàì³êè ïðèðîñòó, ùî ï³äòâåðäæóº íàÿâí³ñòü âèïàäêîâî¿ ñêëàäîâî¿ â
ïåðåë³êó ôàêòîð³â àêòèâíîñò³ íà ³íâåñòèö³éíîìó ðèíêó Óêðà¿íè.

Îö³íêîþ åôåêòèâíîñò³ ³íâåñòèö³é â îñíîâíèé êàï³òàë ìîæå áóòè ïîêàçíèê ïðè-
ðîñòó ÂÂÏ íà îäèíèöþ ³íâåñòèö³¿. Íàéâèùå çíà÷åííÿ òàêîãî ïîêàçíèêà áóëî äîñÿã-
íóòî â 1999-2001 ðîêàõ (â³äïîâ³äíî 1,586 ãðí, 1, 677 ãðí, 1,047 ãðí), íàéíèæ÷å —
â 2002 ðîö³ (0,581 ãðí).

Ïðåäñòàâëåí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ äîçâîëÿþòü çðîáèòè äâà âèñíîâêè: â åêîíîì³ö³
Óêðà¿íè íåäîñòàòíüî âíóòð³øí³õ äæåðåë äëÿ íàãðîìàäæåííÿ îñíîâíîãî êàï³òàëó; åêî-
íîì³êà ïîòðåáóº çîâí³øí³õ äæåðåë äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ö³ëåé åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó; â
ïðèðîñò³ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é â åêîíîì³êó Óêðà¿íè çíà÷íîþ º âèïàäêîâà ñêëàäîâà.

Ïðè÷èíàìè çìåíøåííÿ ïîòåíö³àëó íàãðîìàäæåííÿ çà ðàõóíîê âíóòð³øí³õ äæå-
ðåë º çìåíøåííÿ ÷àñòêè âàëîâîãî ïðèáóòêó (òà çì³øàíîãî äîõîäó) â ñòðóêòóð³ ÂÂÏ.
ßêùî â 2004 ðîö³ âàëîâèé ïðèáóòîê (çì³øàíèé äîõîä) â ñòðóêòóð³ ÂÂÏ ñêëàäàâ 44 %,
òî óæå â 2008 ðîö³ — ëèøå 38 %.

Âèñíîâêè. Ðåôîðìóâàííÿ âëàñíîñò³ áåç ñòâîðåííÿ åêîíîì³÷íèõ çàñàä àêòèâ³-
çàö³¿ òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó ïðèçâåëè äî ïîã³ðøåííÿ ñòðóêòóðè âèðîáíèö-
òâà. Íåãàòèâí³ òåíäåíö³¿ îõîïèëè ñàìå âèñîêîòåõíîëîã³÷í³, ôîíäîºìí³ ãàëóç³ òà ãà-
ëóç³, â ÿêèõ âèðîáëÿºòüñÿ ïðîäóêö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîïèòó.

Â óìîâàõ â³äñóòíîñò³ ³ííîâàö³éíèõ çàñàä ðîçâèòêó Óêðà¿íà âòðàòèëà ìîæëè-
âîñò³ âèðîáíèöòâà âèñîêîòåõíîëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ïåðåòâîðèâøèñü íà ïîñòà÷àëüíè-
êà ñèðîâèíè òà íàï³âôàáðèêàò³â íà ñâ³òîâèé ðèíîê. Ç 2000 ðîêó â Óêðà¿í³ ïî÷àëè
ðîçâèâàòèñÿ ãàëóç³, ÿê³ âèðîáëÿþòü ïðîäóêö³þ ìàñîâîãî ïîïèòó.

Òåõíîëîã³÷í³ ïîòðåáè íàö³îíàëüíîãî âèðîáíèöòâà òà ïîòðåáè ìàñîâîãî ñïîæè-
âà÷à ó ïðîäóêö³¿ áàçîâèõ òà âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé çàäîâîëüíÿþòüñÿ çà ðàõó-
íîê çðîñòàþ÷îãî ³ìïîðòó, ÿêèé ïî÷èíàþ÷è ç 2005 ðîêó çá³ëüøóº îáñÿãè çîâí³øíüî¿
çàáîðãîâàíîñò³ Óêðà¿íè.
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Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî ñòàí òà
òåíäåíö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðî-
ìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè; âèçíà÷åíî ñóòí³ñòü
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ïåðñîíàëó â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè íà
ì³êðîåêîíîì³÷íîìó ð³âí³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà. Ñòèìóëþâàííÿ
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,³ííîâàö³¿, åêîíî-
ì³÷íèé ìåõàí³çì,ìàòåð³àëüí³ ñòèìóëè,
ìîðàëüí³ ñòèìóëè, âíóòð³øí³é ïîòåí-
ö³àë ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

The article examines the status and
trends of innovation in the industry of
Ukraine, determined the entity of innovation
activity of the staff, distinguished the main
measures aimed at encouraging invention
and rationalization activiety of the staff and
offered the mechanism for stimulating
innovation activiety of the staff in terms of
market economy at the microeconomic level.
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Âñòóï. Ðîçâèòîê ðèíêîâèõ â³äíîñèí â Óêðà¿í³ âèìàãàº çíà÷íîãî ðîçøèðåííÿ
ìàñøòàá³â ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. Òîìó àêòèâ³çàö³ÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ íà âñ³õ ð³âíÿõ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè º íàéâàæëèâ³øîþ ïåðåäóìîâîþ ï³äâèùåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà íà áàç³ çðîñòàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ òà ³íòåëåêòóàë³çàö³¿
ïðàö³, çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ³ííîâàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ òà, ÿê íàñë³äîê, êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³ äåðæàâè.

Çíà÷íèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ ³ âèð³øåííÿ ïèòàíü àêòèâ³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ çðîáèëè òàê³ â³ò÷èçíÿí³ â÷åí³ ÿê: Âîëêîâ Î., Ãàëü÷èíñüêèé À.,
Ãåºöü Â., Ãðèíüîâ À., Ãðèíüîâà Â., Ëàïêî Î., Îñåöüêèé Â., ßêîâëºâ À. Äîñë³äæåííÿì
öèõ ïèòàíü çàéìàþòüñÿ ³ ðîñ³éñüê³ â÷åí³, ñåðåä í: Áðèëü À., Êîíäðàòüºâ Í., Ëàï³íà Í.,
Ìåäèíñüêèé Â.

Ð³âåíü âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â ÍÄÄÊÐ Â Óêðà¿í³ íàäçâè÷àéíî íèçüêèé:
ïðèð³ñò ÂÂÏ çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é â íàø³é êðà¿í³ ñòàíîâèòü
ëèøå 0,7 %, òîä³ ÿê ó ÑØÀ òà êðà¿íàõ ªÑ öåé ïîêàçíèê äîñÿãàº 60–90 % [4]. Äàí³ ïî
îáñÿãó íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò çà îñòàíí³ 10 ðîê³â íàâåäåí³ â òàáëèö³.

Îäíî÷àñíî â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâö³ êîíñòàòóþòü òåíäåíö³¿ çàíåïàäó ³ííîâàö³éíî¿
àêòèâíîñò³ ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³, ïîÿñíþþ÷è öå òèì, ùî íèí³øí³é íåãàòèâíèé ñòàí
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó º íàñë³äêîì â³äñóòíîñò³ âèçíà÷àëüíî¿ ðîë³ íåîáõ³-
äíèõ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ ïîïèòó íà ³ííîâàö³é-
íó ä³ÿëüí³ñòü ïåðñîíàëó, ïåðåøêîäæàþòü çàëó÷åííþ ïðàö³âíèê³â äî òðóäîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ç åëåìåíòàìè òâîð÷îñò³ [3, ñ. 96].

Êð³ì òîãî, â óêðà¿íñüêèõ âëàñíèê³â àêòèâ³â ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ â³äñóòí³é
íåîáõ³äíèé ³íâåñòèö³éíèé ïîïèò íà ³ííîâàö³¿: íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ 80-90 %
âñ³õ çàïðîïîíîâàíèõ ïåðñîíàëîì ³ííîâàö³éíèõ ³äåé â³äõèëÿºòüñÿ. Òîä³ ÿê, íàïðèê-
ëàä, ó Ïîëüù³ ÷àñòêà ïðèéíÿòèõ äî âèðîáíèöòâà ³ííîâàö³éíèõ ³äåé ó ¿õí³é çàãàëüí³é
ñòðóêòóð³ ñòàíîâèòü 30 %, Øâåö³¿ — 45 %, ÑØÀ — 52 %, ßïîí³¿ — 63 % [2, c.1].
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Taáëèöÿ. Îáñÿã âèêîíàíèõ íàóêîâèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò â Óêðà¿í³
çà 2000-2009 ðð.

Äæåðåëî: Ñòàòèñòè÷í³ äàí³ Äåðæàâíîãî êîì³òåòó ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè [5]

Íàñë³äêîì öüîãî º ãàëüìóâàííÿ ðîçâèòêó âèñîêîòåõíîëîã³÷íèõ ãàëóçåé ïðî-
ìèñëîâîñò³ òà çíèæåííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ åêîíîì³êè Óêðà¿íè. Ó ðå-
çóëüòàò³ ïîñòàº îá’ºêòèâíà íåîáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ êîìïëåêñíî¿ ñèñòåìè çàõîä³â,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ðîáîòè º äîñë³äæåííÿ ñèñòåìè ñòèìóëþâàííÿ
³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè íà ì³êðîåêîíîì³÷-
íîìó ð³âí³, òà ôîðìóâàííÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ óäîñêîíàëåíî¿ ìîäåë³
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîþ òâîð÷³ñòþ.

Ïðè äîñë³äæåíí³ äàíî¿ òåìè êîìïëåêñíî âèêîðèñòîâóâàëèñÿ: ìåòîä ñèñòåìíî-
ãî ï³äõîäó, ìåòîä ïîð³âíÿíü, àáñòðàêòíî-ëîã³÷í³ ìåòîäè, ìåòîäè åêîíîì³êî-ñòàòèñ-
òè÷íîãî àíàë³çó òà ìåòîäè óçàãàëüíåííÿ.

Ðåçóëüòàòè. Ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³ âèìàãàº
îõîïëåííÿ äâîõ îñíîâíèõ íàïðÿì³â âïëèâó:

– ï³äâèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ â³ääà÷³ ³ííîâàö³é, àäæå ó ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ âàæ-
ëèâèé íå ñàì ïî ñîá³ ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ, à éîãî ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò, ùî âèðà-
æàºòüñÿ ó êîíêðåòíèõ ïîêàçíèêàõ åôåêòèâíîñò³: çðîñòàíí³ ïðèáóòêó, çíèæåíí³ âèò-
ðàò, ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ òîùî;

– ñòèìóëþâàííÿ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ðîç-
âèòêó.

ßñêðàâî âèðàæåíèé òâîð÷èé õàðàêòåð — âèçíà÷àëüíà îçíàêà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³. Ïîñò³éíå çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ íîâèõ ïðîäóêò³â íà ðèíêó, ñêîðî÷åííÿ ¿õíüîãî
æèòòºâîãî öèêëó âèìàãàþòü çàáåçïå÷åííÿ íåïåðåðâíîãî ïîòîêó ³ííîâàö³éíèõ ³äåé. Ó
öèõ óìîâàõ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ äî ïîñò³éíîãî ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ, â³äíîâëåííÿ çíàíü, óì³ííÿ ðîçâèâàòè ³ âèêîðèñòîâóâàòè ñâ³é ïî-
òåíö³àë, ãíó÷ê³ñòü ³ øâèäê³ñòü ðåàêö³¿, ãîòîâí³ñòü àäåêâàòíî ðåàãóâàòè íà çì³íè, ùî
â³äáóâàþòüñÿ

Ñóòí³ñòü ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê åëåìåíòó ìîòèâóâàííÿ
ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ïîëÿãàº ó ÷³òêî óñâ³äîìëåíîìó çàîõî÷åíí³ êåð³âíèêîì

Роки
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розробки
науково-
технічні
послуги

млн.грн %

2000 1978,4 266,6 436,7 1106,3 168,8 1,16

2001 2275,0 353,3 304,9 1317,2 299,6 1,11

2002 2496,8 424,9 343,6 1386,6 341,7 1,11

2003 3319,8 491,2 429,8 1900,2 498,6 1,24

2004 4112,4 629,7 573,7 2214,0 695,0 1,19

2005 4818,6 902,1 708,9 2406,9 800,7 1,09

2006 5354,6 1141,0 841,5 2741,6 630,5 0,98

2007 6700,7 1504,0 1132,6 3303,1 761,0 0,93

2008 8538,9 1927,4 1545,7 4088,2 977,7 0,90

2009 8653,7 1916,6 1412,0 4215,9 1109,2 0,95
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ïðàö³âíèê³â-³ííîâàòîð³â, çàëó÷åíèõ äî ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó, ç ìåòîþ îòðèìàííÿ
íàéêðàùîãî ðåçóëüòàòó â ³ííîâàö³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Îòæå, óñï³õ ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä òîãî, ó ÿêîìó
ñòóïåí³ éîãî áåçïîñåðåäí³ ó÷àñíèêè çàö³êàâëåí³ ó øâèäêîìó é åêîíîì³÷íî åôåêòèâ-
íîìó âïðîâàäæåíí³ ðåçóëüòàò³â ÍÄÄÊÐ ó âèðîáíèöòâî, òîáòî âèçíà÷àëüíó ðîëü â³ä³ãðàº
åêîíîì³÷íà çàö³êàâëåí³ñòü ³ííîâàö³éíîãî ïåðñîíàëó ó ðåçóëüòàòàõ ñâîº¿ ïðàö³.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, îäíèì ç îñíîâíèõ ìåòîä³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ñòèìóëþ-
âàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà º ìàòåð³àëüíå ñòèìóëþâàí-
íÿ. Äëÿ òîãî, ùîá ìàòåð³àëüíà çàö³êàâëåí³ñòü ñòàëà ä³ºâèì ñòèìóëîì àêòèâ³çàö³¿
ó÷àñò³ ïðàö³âíèê³â ó ñòâîðåíí³ òà âïðîâàäæåíí³ ³ííîâàö³é, ðîçì³ð âèíàãîðîäè ìàº
ñï³ââ³äíîñèòèñü ç ðåçóëüòàòèâí³ñòþ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ ³ òèì ñàìèì ñòèìóëþâà-
òè ¿¿. Äëÿ ïðèêëàäó, ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³ ó ÑØÀ ó 2,5, ó ßïîí³¿
ó 2,7, ó Øâåö³¿ — ó 2,1 ðàçè âèùèé, í³æ ó ïðîìèñëîâîñò³. Â Óêðà¿í³ æ ìîòèâàö³é-
íèé ïîòåíö³àë îïëàòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåäîñòàòíüî.

Çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî «YE Austion Associates» (YAA), çà îáñÿ-
ãîì «â³äòîêó ì³çê³â» Óêðà¿íà ïîñ³äàº 52-ãó ïîçèö³þ ñåðåä 60 êðà¿í. Ïîðÿä ³ç «â³äòîêîì

 Система стимулювання інноваційної праці на підприємстві 

Активізація внутрішнього потенціалу інноваційної діяльності 
працівників 

Система матеріальних 
стимулів 

Система моральних 
стимулів 

Рівень кваліфікації 
працівників 

Особистісні якості 
працівників 

Заробітна плата 

Участь у власності 

Участь у прибутках 

Надбавки 

Премії 

Застосування підвищених 
коефіцієнтів до групи 

винахідників 

Інші колективно-
стимулюючі складові 

Соціальні програми 

Відзнаки, грамоти 

Престиж серед 
спеціалістів 

Створення умов для 
реалізації творчого 

потенціалу 

Гнучкий графік роботи 

Кар’єрний ріст Ін
ди
ві
ду
ал
ьн
і 

Гр
уп
ов
і 

Ініціативність 

Висока розумова 
активність 

Талант 

Далекоглядність 

Інтеграція інноваційних 
знань 

Підвищення кваліфікації 
інноваційної діяльності 

Стажування за кордоном 

Ф
орм

ування механізму активізації інноваційної діяльності працівників у 
відповідності з інноваційною

 стратегією
 підприєм

ства 

Результат 
стимулювання 

інноваційної діяльності 
працівників 

Економічний ефект від 
покращення 

інноваційної діяльності 
на підприємстві 

Ðèñ. Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó.
Äæåðåëî: ðîçðîáëåíî àâòîðîì
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íàçîâí³» ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³ «âíóòð³øíÿ», òîáòî ïåðåõ³ä íàéá³ëüø çä³áíèõ ìîëîäèõ
ôàõ³âö³â ç³ ñôåðè äîñë³äæåíü äî ñôåðè á³çíåñó [1, ñ.534].

Îòæå, çàðîá³òíà ïëàòà äëÿ ³ííîâàòîð³â íå âèêîíóº â äîñòàòí³é ì³ð³ â³äòâîðþ-
âàëüíó òà ñòèìóëþþ÷ó ôóíêö³¿. Íåâèñîê³ îáñÿãè àâòîðñüêèõ âèíàãîðîä ïðàö³âíèê³â-
³ííîâàòîð³â íåãàòèâíî ïîçíà÷àþòüñÿ íà ìàòåð³àëüí³é çàö³êàâëåíîñò³ ó àêòèâ³çàö³¿ ¿õ
ðàö³îíàë³çàòîðñüêî¿ òà âèíàõ³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³-
âíèê³â íåîáõ³äíîþ º òàêîæ íåìàòåð³àëüíà ìîòèâàö³ÿ, ÿêà ìàº âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ó êîì-
ïëåêñ³ ç ìàòåð³àëüíîþ, òîáòî çà óìîâè äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî åêîíîì³÷íîãî
ìåõàí³çìó ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé áè áóâ â çìîç³ çàáåçïå÷èòè
äîñòàòí³é ð³âåíü ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ äëÿ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè (Ðèñ.).

Çã³äíî çàïðîïîíîâàíîãî ìåõàí³çìó, ñèñòåìà ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ïðàö³
íà ï³äïðèºìñòâ³ ñêëàäàºòüñÿ ³ç ãðóï ìàòåð³àëüíèõ òà ìîðàëüíèõ ÷èííèê³â. Ñåðåä
ìàòåð³àëüíèõ ÷èííèê³â, çà ñó÷àñíèõ óìîâ, íàéá³ëüø ³ñòîòí³ ñòèìóëè äëÿ âèíàõ³ä-
íèê³â ì³ñòÿòü çàîõî÷óâàëüí³ ïðîãðàìè êîìïàí³é, ùî íàìàãàþòüñÿ ïîñòàâèòè âåëè÷è-
íó ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè â çàëåæí³ñòü â³ä îäåðæóâàíîãî åêîíîì³÷íîãî åôåêòó. Òàê,
íàïðèêëàä, ó ðÿä³ âåëèêèõ êîíöåðí³â óñòàíîâëåí³ íîðìàòèâè âèïëàò âèíàãîðîäè çà
âèíàõîäè â ðîçì³ð³ 10-25 % â³ä åêîíîì³÷íîãî åôåêòó ïðîòÿãîì ïåðøîãî ðîêó éîãî
âèêîðèñòàííÿ, à ó âèïàäêó îñîáëèâî âàæëèâèõ — 10 % ³ â íàñòóïíîìó ðîö³. ßêùî
âèíàõ³ä íå ñòâîðþº åêîíîì³¿, à éîãî ö³íí³ñòü ïîëÿãàº, íàïðèêëàä, ó ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³
ïðîäóêö³¿, ùî â ðåçóëüòàò³ ïðèâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ ¿¿ ö³íè, òî âèíàãîðîäà ìîæå
âèïëà÷óâàòèñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó êîìïàí³¿.

Ñåðåä íåìàòåð³àëüíèõ ñòèìóë³â àêòèâ³çàö³¿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³â-
íèê³â ï³äïðèºìñòâà íàéåôåêòèâí³øèìè º ï³ëüãè, ïîâ’ÿçàí³ ç ãðàô³êîì ðîáîòè, ö³íí³
ïîäàðóíêè, ãðàìîòè, ñîö³àëüí³ ï³ëüãè òà âèïëàòè ÿê ÷àñòèíà ñóêóïíîãî äîõîäó ïðà-
ö³âíèê³â, ùî âêëþ÷àþòü ìåäè÷íå òà ³íøå ñòðàõóâàííÿ, äîïîìîãó â îòðèìàíí³ îñâ³-
òè, ïðîôï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè, çàáåçïå÷åííÿ â³äïî÷èíêó òîùî.

Êð³ì òîãî, âèõîäÿ÷è ³ç ñòðóêòóðè åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ñòèìóëþâàííÿ ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðñîíàëó, âèêîðèñòàííÿ äàíîãî ìåõàí³çìó ó ïðàêòèö³ ñó÷àñíèõ
êîìïàí³é äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ïðàö³ â ³ííîâàö³éíîìó ïðîöåñ³ ìàº âèçíà÷àòèñÿ äâîìà
ãîëîâíèìè ìîìåíòàìè — ïðàãíåííÿì ìàêñèìàëüíî àêòèâ³çóâàòè òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü
³ íàïðàâèòè öþ àêòèâí³ñòü íà äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíîãî åêîíîì³÷íîãî ðåçóëüòàòó.

Ïðè öüîìó ïðèíöèïîâî âàæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè âñ³ ãðóïè çàñîá³â ñòèìóëþ-
âàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â êîìïëåêñ³, íàäàþ÷è ïð³îðèòåò ò³é ÷è ³íø³é ãðóï³
çàëåæíî â³ä ñïåöèô³êè êîæíîãî êîíêðåòíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ðåçóëüòàòè ³ííîâàö³éíî¿ ïðàö³ ïðè çàñòîñóâàíí³ äàíîãî ìåõàí³çìó ñë³ä îö³íþ-
âàòè ç äâîõ ïîçèö³é: ÿê ê³íöåâ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äðîçä³ë³â ³ ï³äïðèºìñòâà
çàãàëîì òà ÿê áåçïîñåðåäí³ ðåçóëüòàòè ïðàö³ êîæíîãî ïðàö³âíèêà.

Âèñíîâêè. Îòæå, çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ïîâèíí³ óòâîðþâàòè ö³ëèé êîìïëåêñ âçàºìîçàëåæíèõ çàõîä³â, ùî çàîõî÷óþòü âèíàõ³ä-
íèöüêó ³ ðàö³îíàë³çàòîðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, êîìåðö³àë³çàö³þ âèíàõîä³â ÿê îá’ºêò³â ïðàâà
³íòåëåêòóàëüíî¿, ó òîìó ÷èñë³ ïðîìèñëîâî¿ âëàñíîñò³ é ³ííîâàö³éíå ï³äïðèºìíèöòâî
â ö³ëîìó.

Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, áóëî çàïðîïîíîâàíî óäîñêîíàëåíèé ìåõàí³çì ³ííîâàö³éíîãî
ñòèìóëþâàííÿ ïåðñîíàëó, ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà ñèñòåìíó âçàºìîä³þ òðüîõ ñêëàäîâèõ:
ñèñòåìè ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñèñòåìè ìîðàëüíîãî
ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà âíóòð³øíüîãî ïîòåíö³àëó ïðàö³âíèê³â ³ííî-
âàö³éíî¿ ñôåðè.

Ïîäàëüøå óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çìó ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
íà ï³äïðèºìñòâ³ ìàº áóòè ñïðÿìîâàíå íà êîìïëåêñíå ôîðìóâàííÿ çàö³êàâëåíîñò³ óñ³õ
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ó÷àñíèê³â ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí: ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà, ùî áåðóòü áåçïîñå-
ðåäíþ ó÷àñòü â ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â, âëàñíèê³â òà ³íâåñòîð³â, ùî âèçíà-
÷àþòü ìîæëèâ³ñòü ³íâåñòèö³é â ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ¿õ ìàñøòàá òà õàðàêòåð.

Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ðîçðîáëåííÿ íîâèõ òà óäîñêîíàëåííÿ ³ñíó-
þ÷èõ ìåõàí³çì³â ñòèìóëþâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàö³âíèê³â, ñïðèÿòèìóòü
åôåêòèâíîìó ðîçâèòêó òà çì³öíåííþ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ
ï³äïðèºìñòâ.
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Ó ñòàòò³ â³äîáðàæåíî ðîëü ïðîåê-
òíîãî ô³íàíñóâàííÿ ÿê ³íñòðóìåíòó çà-
ëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ êîøò³â, ñïðÿìîâàíèõ
íà ðåàë³çàö³þ êîíêðåòíèõ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â. Âèâ÷åíî òà çàïðîïîíîâàíî øëÿ-
õè âèð³øåííÿ äåÿêèõ ïðîáëåì õàðàêòåð-
íèõ â³ò÷èçíÿíîìó á³çíåñ-ñåðåäîâèùó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðîåêòíå ô³íàí-
ñóâàííÿ, ³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò, ³íâåñ-
òèö³¿, ïîäàòêè, åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ,
³í³ö³àòîð-ïðîåêò.

The article considers the role of
project financing as an instrument of
capital mobilization for project execution.
The author proposed some ways for solution
to the problems which are typical for
domestic business environment.

Key words: project financing, in-
vestment project, investment, taxes, eco-
nomic growth, initiator of project.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîöåñ âèõîäó Óêðà¿íè ç ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðè-
çè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ðÿäîì íåñïðèÿòëèâèõ ôàêòîð³â: çàïîë³òèçîâàí³ñòþ åêîíîì³÷-
íèõ ð³øåíü, ðîçêâ³òîì êîðóïö³¿, çíèæåííÿì äîâ³ðè åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â äî áàíê³âñü-
êîãî ñåêòîðó, çàñòàð³ëîþ ñòðóêòóðîþ âèðîáíèöòâà, ñëàáêèì ð³âíåì âïðîâàäæåííÿ
³ííîâàö³é, â³äñóòí³ñòþ òåõí³÷íîãî ³ òåõíîëîã³÷íîãî îíîâëåííÿ, ùî ðîáèòü íåêîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîþ ïðîäóêö³þ, ùî âèðîáëÿºòüñÿ òà º ïåðåøêîäîþ äëÿ ¿¿ åêñïîðòó.
Ï³äïðèºìñòâà, ùî âèñòîÿëè ï³ä ÷àñ êðèçè ³ ïðîäîâæóþòü ôóíêö³îíóâàòè, âèìóøåí³
ïðîõîäèòè âèïðîáóâàííÿ íà ñò³éê³ñòü â óìîâàõ ï³äâèùåííÿ ïîäàòêîâîãî íàâàíòàæåí-
íÿ, ïðèéíÿòòÿ íåîá´ðóíòîâàíèõ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í. Çà òàêèõ óìîâ àêòóàëüíèì çàëè-
øàºòüñÿ ïèòàííÿ ïîøóêó ä³ºâèõ ³íñòðóìåíò³â ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ
³ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ïðèâàáëèâèõ ç òî÷êè çîðó åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâ-
íîñò³ ³ ñîö³àëüíî¿ çíà÷èìîñò³.

Ðåçóëüòàòîì äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ïèòàííþ çàëó÷åííÿ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
â åêîíîì³êó Óêðà¿íè, ñòàëî íàêîïè÷åííÿ âàãîìî¿ áàçè ðîá³ò â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â:
².Ï. Ãàéäóöüêèé [2], Ñ.Â. Çàõàð³í [3], Ã.Î. Õàðëàìîâà [8] òà áàãàòüîõ ³íøèõ. Àêòèâí³-
øèé ïîð³âíÿíî ç Óêðà¿íîþ ðîçâèòîê ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Ðîñ³¿ ïîðîäèâ á³ëüøèé
³íòåðåñ äî íüîãî ç áîêó ðîñ³éñüêèõ ïðàêòèê³â òà íàóêîâö³â. Ïèòàííÿì ïåðñïåêòèâ ðîç-
âèòêó ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Ðîñ³¿ ³ âèâ÷åííþ ïðîáëåì, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³, ïðè-
ñâÿ÷åí³ äîñë³äæåííÿ Ìàðàìèã³íà Ì.Ñ. òà Ñàë³ìîâà Ð.Ð. [4], Ñºì³ëåòîâ Ä.Ñ. [6] ðîçãëÿ-
äàº ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ êð³çü ïðèçìó êîðèñíîñò³ éîãî ðîçâèòêó äëÿ åêîíîì³êè çà-
ãàëîì, äîñë³äæåííÿ Ñóåòèíà À.À. [7] ïðèñâÿ÷åíî òåîðåòè÷íèì ³ ïðàêòè÷íèì àñïåêòàì
ðîçâèòêó ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Ðîñ³¿. Íàÿâí³ äîñë³äæåííÿ íå ìîæóòü ö³ëêîì âðà-
õîâóâàòè îñîáëèâîñòåé ðîçâèòêó åêîíîì³êè íàøî¿ äåðæàâè, ¿¿ ïðîáëåì òà ïîòðåá.

Ïîñòàíîâà çàâäàííÿ. Òîìó ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ ìîæëèâîñòåé
ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ó ñïðèÿíí³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ (÷åðåç çàëó÷åííÿ äîäàò-
êîâèõ ³íâåñòèö³é ï³ä ðåàë³çàö³þ êîíêðåòíèõ ïðîåêò³â). Ðîáîòó âèêîíàíî ç âèêîðèñ-
òàííÿì íàñòóïíèõ ìåòîä³â íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç, ñèíòåç, ñèñòåìàòèçàö³ÿ
äàíèõ, óçàãàëüíåííÿ.
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Ðåçóëüòàòè. Ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ çàçâè÷àé º á³ëüø äîðîæ÷èì ³ òðèâàë³-
øèì ó ÷àñ³ ïîð³âíÿíî ç ô³íàíñóâàííÿì ïðîåêòó â ìåæàõ áàëàíñó êîìïàí³¿ ïîçè÷àëü-
íèêà. Ñàìå òîìó îá´ðóíòîâàíå çàñòîñóâàííÿ ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïîâèííî áàçó-
âàòèñü íà íàÿâíîñò³ ïåâíèõ ïåðåâàã äàíîãî ñïîñîáó ô³íàíñóâàííÿ [9]. Ïðîåêòíå ô³íàí-
ñóâàííÿ, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷àéíîãî áàíê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ øèðîêèì ³íñòðó-
ìåíòàð³ºì ìåòîä³â êðåäèòóâàííÿ ³ ñïîñîá³â çàáåçïå÷åííÿ [6, ñ. 236], à òàêîæ âîëîä³º
ñïåöèô³÷íèìè ìåòîäàìè ì³í³ì³çàö³¿ ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ðèçèê³â — çäàòíå ñòàòè
åëåìåíòîì ïîæâàâëåííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîöåñ³â. Åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ ïðè-
âàòíîãî ñåêòîðó çàáåçïå÷óº åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ, º äîäàòêîâèì äæåðåëîì ³íâåñòèö³é.
Ñàìå òîìó â ïåð³îä âèõîäó êðà¿íè ç ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè äîö³ëüíîþ ââàæàº-
ìî ïîë³òèêó ñòèìóëþâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Ñõåìè ïðîåêòíîãî ô³íàí-
ñóâàííÿ äàþòü çìîãó çàëó÷àòè ïðèâàòíèé ñåêòîð äî ô³íàíñóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ
ïðîåêò³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ.

².Ï. Ãàéäóöüêèé ó ñòàòò³ ïðèñâÿ÷åí³é äèíàì³ö³ ðåãóëÿòîðíèõ ðåôîðì êðà¿í
ÑÍÄ òà ¿õ ðîë³ ³ çíà÷åííþ â çä³éñíåíí³ ïðÿìîãî ³íîçåìíîãî ³íâåñòóâàííÿ, â³äîáðà-
æàº âïëèâ òàêèõ ðåôîðì íà ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, ïîêðàùåííÿ óìîâ äëÿ âåäåí-
íÿ á³çíåñó. Àâòîð íàâîäèòü äàí³ çà ÿêèìè: «Ó 2009 ð. â óìîâàõ ñâ³òîâî¿ êðèçè,
ðåãóëÿòîðí³ ðåôîðìè áóëè ïðîâåäåí³ ó íàéá³ëüø³é ê³ëüêîñò³ êðà¿í — 131 ³ç 183…Ãî-
ëîâíèì çàâäàííÿì öèõ ðåôîðì áóëî ñïðîùåííÿ ïðîöåäóð çàñíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ
³ âåäåííÿ á³çíåñó, çàõèñò ïðàâ âëàñíîñò³, óäîñêîíàëåííÿ ïðîöåäóðè êîìåðö³éíèõ
â³äíîñèí òà ïðîõîäæåííÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà» [2, ñ. 5]. Âò³ì ðîçóì³ííÿ íåîá-
õ³äíîñò³ ðåôîðì â ïîñòêðèçîâèé ïåð³îä ùå íå ãàðàíòóº îáðàííÿ âäàëîãî ¿õ íàïðÿì-
êó ³ òîìó ìîæå ïðèçâåñòè ÿê äî ïîæâàâëåííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ òà ïîêðàùåííÿ
³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó, òàê ³ ìàòè çâîðîòí³é åôåêò. Ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â ìåòîäîì ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ, îñîáëèâî ³ç çàëó÷åííÿì ³íîçåìíîãî ³íâåñ-
òîðà, ïîòðåáóº ïðîçîðîãî çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿì, çîêðåìà, ùîäî çàõèñòó ïðàâ
³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà.

Åêîíîì³êè êðà¿í â ñòàí³ òðàíñôîðìàö³¿ º äîñèòü ïðèâàáëèâèìè äëÿ ³íâåñòîð³â
çà êðèòåð³ºì äîõ³äíîñò³, ùî êîìïåíñóº ï³äâèùåíèé ð³âåíü ðèçèêó, íà ÿêèé ïîãîä-
æóþòüñÿ äîíîðè ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â ïîð³âíÿíî ç ³íâåñòóâàííÿì â åêîíîì³êó ðîç-
âèíóòèõ êðà¿í. Òàêèì ÷èíîì, ï³äïðèºìñòâà íå ìàþ÷è äîñòàòíüî âëàñíèõ êîøò³â, àëå
âîëîä³þ÷è ïîòåíö³éíî åôåêòèâíèì ³íâåñòèö³éíèì ïðîåêòîì, ìîæóòü ³í³ö³þâàòè éîãî
ðåàë³çàö³þ ³ç çàëó÷åííÿì øèðîêîãî êîëà ó÷àñíèê³â. Çà óìîâè ô³íàíñóâàííÿ ç îáìå-
æåíèì ðåãðåñîì, ï³äïðèºìñòâî-ïîçè÷àëüíèê (³í³ö³àòîð) îòðèìóº äîäàòêîâó, âò³ì
ñïðàâåäëèâó, âèãîäó — ïðàâî îáìåæåíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä êðåäèòîðîì (çàãà-
ëîì â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä êðåäèòîðîì íå ïîøèðþºòüñÿ íà ³íøó ä³ÿëüí³ñòü ïîçè-
÷àëüíèêà ³ ñòîñóºòüñÿ ëèøå ïðîåêòó, ùî ðåàë³çóºòüñÿ ³ ñòâîðåíèõ â ïðîöåñ³ ðåàë³-
çàö³¿ àêòèâ³â).

Ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³, ïðèñâÿ÷åíîìó ïðîåêòíîìó ô³íàíñóâàííþ, ðîñ³éñüêèé
â÷åíèé À.À. Ñóºò³í, çàçíà÷àº: «…íàâ³òü îáòÿæåíà áîðãàìè êîìïàí³ÿ, ùî ïî÷àëà ïåð-
ñïåêòèâíèé ïðîåêò, ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ» [7, ñ. 6]. Â óìî-
âàõ óêðà¿íñüêîãî ðèíêó ïîçè÷êîâèõ êàï³òàë³â, ï³ä âåëèêèì ñóìí³âîì éìîâ³ðí³ñòü
îäåðæàííÿ òàêîþ êîìïàí³ºþ ïîçèê â³ä áàíêó, ÿêùî âîíà âèñòóïàòèìå ïîçè÷àëüíè-
êîì. Çíà÷í³ ðèçèêè ³íâåñòèö³éíîãî ñåðåäîâèùà çìóøóþòü ³íâåñòîð³â (êðåäèòîð³â)
ïðîâîäèòè îáåðåæíó ïîë³òèêó, âèðîáëÿòè íîâ³ ñõåìè ðîáîòè ç ïîçè÷àëüíèêîì. Ñàìå
òîìó ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ â Óêðà¿í³ íàáóâàº ðèñ, ÿê³ â³ääàëÿþòü éîãî â³ä êëàñè÷-
íîãî ðîçóì³ííÿ äàíîãî ïîíÿòòÿ ³ âèíîñÿòü íà ïîçèö³þ, ùî º ïðîì³æíîþ ì³æ òðàäèö³é-
íèì äîâãîñòðîêîâèì êðåäèòóâàííÿì ³ ïðîåêòíèì ô³íàíñóâàííÿì. Ñåðåä îñîáëèâîñ-
òåé óêðà¿íñüêîãî ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ — äîäàòêîâ³ âèìîãè äî çàáåçïå÷åííÿ çà
ïîçèêîþ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó, ùî ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè êîìïàí³¿,
ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îäåðæàííÿ ô³íàíñóâàííÿ. Íàìàãàþ÷èñü çíèçèòè ð³âåíü ðèçèê³â
â³ä ó÷àñò³ ó ïðîåêò³ âëàñíèìè êîøòàìè áàíêè, ÿê îñíîâí³ ó÷àñíèêè ïðîåêòíîãî ô³íàí-
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ñóâàííÿ â Óêðà¿í³, ìîæóòü âèÿâèòè áàæàííÿ âñòóïèòè â ïðîåêò íà á³ëüø ï³çí³õ åòà-
ïàõ ðåàë³çàö³¿, òàêèì ÷èíîì ïåðåêëàäàþ÷è ðèçèêè ðàíí³õ åòàï³â íà êîìïàí³þ —
³í³ö³àòîðà (ïîçè÷àëüíèêà). Ïîòîêîçîð³ºíòîâàí³ñòü ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ïåðåäáà-
÷àº ïîâåðíåííÿ áîðãó äîíîðàì ïîçèêè çà ðàõóíîê êîøò³â ãåíåðîâàíèõ ïðîåêòîì, ç
ö³º¿ òî÷êè çîðó ïî÷àòêîâèé åòàï — ³íâåñòèö³éíà ôàçà íå º ïðèâàáëèâîþ.

Öåíòðàëüíèì åëåìåíòîì ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ âèñòóïàº á³çíåñ-³äåÿ. Â³ò÷èç-
íÿí³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê ó÷àñíèêè ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ïîâèíí³ óñâ³äîìëþâàòè,
ùî éäåòüñÿ íå ïðîñòî ïðî ðåàë³çàö³þ ìàñøòàáíèõ ïðîåêò³â ÷è çàëó÷åííÿ çíà÷íîãî çà
ðîçì³ðàìè êàï³òàëó, à ïðî ñêëàäíèé, áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ ö³ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
á³çíåñ-îäèíèö³ (ïðîåêòó) ç îá’ºìíèìè ðîçðàõóíêàìè, ïðîãíîçóâàííÿì òà äåòàë³çà-
ö³ºþ ìàéáóòíüîãî ïðîöåñó. Òàêèì ÷èíîì, êîøòè îòðèìàí³ â ìåæàõ ïðîåêòíîãî
ô³íàíñóâàííÿ íå ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ æîäíèì â³äì³ííèì â³ä âêëàäåííÿ â ö³ëüî-
âèé ïðîåêò øëÿõîì.

Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî àêòèâ³çàö³ÿ ðîçâèòêó ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ ìîæëèâà
çà: «…ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ âèçíà÷åíîñò³ â ïîë³òèö³ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
åêîíîì³êè, óïðàâë³ííÿ äåðæàâíîþ âëàñí³ñòþ ³ ôîðìóâàííÿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè» [4,
ñ. 121]. Îäí³ºþ ç êëþ÷îâèõ ïðîáëåì, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³ ïîæâàâëåííÿ á³çíåñ-ïðî-
öåñ³â â Óêðà¿í³ (àêòèâíèé ðîçâèòîê, åôåêòèâíà ðîáîòà ï³äïðèºìñòâ), º íåäîñêîíàë³ñòü
ïîäàòêîâîãî çàêîíîäàâñòâà, çíà÷íå ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ. Òàêèì ÷èíîì, ïîäàòêîâ³
âàæåë³, ÿê³ çäàòí³ ñòèìóëþâàòè åêîíîì³÷íå ïîæâàâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâ
ñëóãóþòü íåïîñèëüíèì òÿãàðåì äëÿ áàãàòüîõ ç íèõ, îñîáëèâî ïðèãí³÷óþ÷è ìàëèé
á³çíåñ. Â óìîâàõ ïîñò³éíèõ çàêîíîäàâ÷èõ çì³í, â³äñóòíîñò³ ïîë³òè÷íî¿ òà åêîíîì³÷íî¿
ñòàá³ëüíîñò³ ïðèâàáëèâ³ñòü êðà¿íè, ÿê ðåöèï³ºíòà ³íâåñòèö³é, çíà÷íî çíèæóºòüñÿ.
ßê çàóâàæóþòü àâòîðè îäíîãî ç äîñë³äæåíü ïðèñâÿ÷åíîãî îïòèì³çàö³¿ ñèñòåìè îïî-
äàòêóâàííÿ: «ßêùî äåðæàâà ï³äâèùóº ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ àáî íå ñòâîðþº íàëåæ-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òî á³çíåñ ïåðåñòàº ñïëà÷óâàòè êîøòè äî äåðæàâíîãî áþäæåòó ³
õîâàºòüñÿ â «ò³íü» [1, ñ. 35].

Îá’ºêòèâíî àêòóàëüíîþ â êëþ÷³ ³íòåíñèô³êàö³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ çàëè-
øàºòüñÿ ïðîáëåìà ò³íüîâî¿ åêîíîì³êè, ÿêà º íàñë³äêîì ìàëîåôåêòèâíî¿ ïîäàòêîâî¿
ïîë³òèêè äåðæàâè. Éäåòüñÿ ïðî êîøòè ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàíí³, ùî çíàõîäÿòüñÿ
ïîçà áàíêàìè ³ º ïîòåíö³éíèìè äæåðåëîì ³íâåñòèö³é. Òîáòî ñòâîðþºòüñÿ êîëî âçàº-
ìîçàëåæíîñò³ â ÿêîìó ³ñíóº ïîòðåáà çíà÷íèõ íàäõîäæåíü äî äåðæàâíîãî áþäæåòó
÷îãî ïðàãíóòü äîñÿãòè çà ðàõóíîê ïîäàòêîâèõ âàæåë³â, íå âçìîç³ íåñòè ïîäàòêîâîãî
òÿãàðÿ ï³äïðèºìö³ ïðèõîâóþòü ÷àñòèíó ñâî¿õ äîõîä³â â³ä îô³ö³éíî¿ çâ³òíîñò³, ùî
ïðîÿâëÿºòüñÿ â çðîñòàíí³ ÷àñòêè ãîò³âêè ïîçà áàíêàìè ³ ñêîðî÷åíí³ îáñÿã³â êîøò³â íà
ðàõóíêàõ ï³äïðèºìñòâ, â³ä÷óâàþ÷è ãîñòðó ïîòðåáó â äîäàòêîâîìó ô³íàíñóâàíí³ ñó-
á’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ çâåðòàþòüñÿ äî áàíê³â, ÿê³ ïî âèùåîêðåñëåíèì ïðè÷èíàì íå
ìàþòü äîñòàòíüîãî ðåñóðñíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Îñòàííº, â ñâîþ ÷åðãó, óñêëàäíþºòüñÿ
îáìåæåííÿì äîñòóïó áàíê³â äî ì³æíàðîäíèõ ðèíê³â êàï³òàë³â ³ çíà÷íèì â³äòîêîì
äåïîçèòíî¿ ñêëàäîâî¿ ïàñèâ³â â³ä íàñåëåííÿ.

Äîñâ³ä ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Óêðà¿í³ ó êëàñè÷í³é éîãî ôîðì³ äîñèòü îá-
ìåæåíèé, ñåðåä íåáàãàòüîõ ïðîåêò³â áóä³âíèöòâî àâòîìàã³ñòðàë³ Êè¿â-Îäåñà, ðåàë³çà-
ö³ÿ ÿêîãî ñóïðîâîäæóâàëàñü ðÿäîì ïðîáëåì, ç ïîì³æ ÿêèõ íåäîë³êè ïðîöåñó îðãàí³-
çàö³¿ ô³íàíñóâàííÿ, áóä³âíèöòâà, áðàê íàëåæíèõ òåõíîëîã³é òà êâàë³ô³êîâàíîãî âè-
êîíàâ÷îãî ïåðñîíàëó. Äîðå÷³, îñòàííº ñòàíîâèòü çíà÷íó ïðîáëåìó, àäæå ðåàë³çàö³ÿ
³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ïîòðåáóº çàëó÷åííÿ ïåðñîíàëó, ðîáîòà ÿêîãî â³äïîâ³äàº ïåâ-
íèì âèìîãàì ³ ñòàíäàðòàì. ßêùî ìîâà éäå ïðî âèêîíàâ÷èé ïåðñîíàë, íàïðèêëàä,
áóä³âåëüíèê³â, òî ³ñíóº ïðîáëåìà â çàñòàð³ëèõ ï³äõîäàõ äî âèêîíàííÿ ðîáîòè, ïðîòå,
öå íå îçíà÷àº, ùî ïîòð³áíî çàëó÷àòè ëèøå ³íîçåìíèõ âèêîíàâö³â, ãåíï³äðÿäíèê³â,
êîíñóëüòàíò³â — öå ïðèéíÿòí³ çàõîäè ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ðîçâèòêó ïðîåêò-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ. Ç ÷àñîì îñâîºííÿ íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê ³ òåõíîëîã³é ïîòð³áíî ðîáè-
òè ñòàâêó íà âëàñí³ òðóäîâ³ ðåñóðñè, â ³íøîìó âèïàäêó ëèøå ïîãëèáëþâàòèìóòüñÿ
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äèñïðîïîðö³¿, çà ÿêèõ çíà÷íèé â³äò³ê ðîáî÷î¿ ñèëè ç Óêðà¿íè êîìïåíñóºòüñÿ ¿¿ çàëó-
÷åííÿì ç-çà êîðäîíó.

Íà íàøó äóìêó, óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà çíàõîäèòüñÿ â ñòàí³, êîëè ïîòð³áíî çàî-
õî÷óâàòè ÿê ³íîçåìíèõ, òàê ³ â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â, çàñîáè ñòèìóëþâàííÿ ìîæóòü
áóòè ð³çíèì, àëå ð³âíîö³ííèìè ç àêöåíòóàö³ºþ íå íà äæåðåëàõ ³íâåñòèö³éíèõ êîøò³â,
à íà çàãàëüíîåêîíîì³÷í³é ïð³îðèòåòíîñò³ ïðîåêòó. Â. Ïåòðîâ ³ Ä. Ãåéíñ, ÿê ìåòîäè
ïîäàòêîâîãî ñòèìóëþâàííÿ ïðè ³íâåñòóâàíí³ â àêö³¿ ïðîïîíóþòü: «Çíèæåííÿ ñòàâîê
àáî ïîâíà â³äìîâà â³ä îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â îòðèìàíèõ ó ðåçóëüòàò³ âèïëàòè äèâ³-
äåíä³â ³ çðîñòàííÿ êóðñîâî¿ âàðòîñò³ àêö³é….Ó äåÿêèõ êðà¿íàõ ïîä³áí³ ï³ëüãè âïðî-
âàäæóþòüñÿ ³ç çàñòåðåæåííÿì, ùî çíèæåííÿ ñòàâîê ÷è ñêàñóâàííÿ ïîäàòê³â â³äáó-
âàºòüñÿ ó âèïàäêó, êîëè äèâ³äåíäè ðå³íâåñòóþòüñÿ â ðîçâèòîê á³çíåñó ï³äïðèºì-
ñòâà» [5, ñ. 13]. Ìè ââàæàºìî, öåé ìåòîä äîñèòü ïðèéíÿòíèì, àëå ñàìå çà óìîâè
îñòàííüîãî çàñòåðåæåííÿ. Òîáòî ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì º çíèæåííÿ ïîäàòêîâèõ ñòà-
âîê íà äîõîäè îòðèìàí³ ó ðåçóëüòàò³ âèïëàòè äèâ³äåíä³â çà óìîâè ¿õ ðå³íâåñòóâàííÿ
(â ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ÷è êîíêðåòíîãî ³íâåñòèö³éíîãî ïðîåêòó). Çàóâàæèìî, ùî
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ â ñôåð³ ñòèìóëþâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòèö³é, çàãàëîì, íå
ïîâèííî áàçóâàòèñü âèêëþ÷íî íà áåçïîñåðåäíüîìó ô³íàíñóâàíí³ ³íâåñòèö³éíèõ ïðî-
åêò³â, âòðó÷àííÿ â ³íâåñòèö³éí³ ïðîöåñè ïîâèííî íîñèòè îïîñåðåäêîâàíèé ðèíêîâèé
õàðàêòåð. Íå áóäå ä³ºâîþ æîðñòêà ô³ñêàëüíà ïîë³òèêà äåðæàâè, çà ÿêî¿ âèñîê³ ñòàâ-
êè îïîäàòêóâàííÿ òåîðåòè÷íî ïîâèíí³ ï³äâèùèòè ³íâåñòèö³éí³ ìîæëèâîñò³ äåðæàâè,
âò³ì íà ïðàêòèö³ òàêà ïîë³òèêà ïðèçâåäå ëèøå äî ïðèõîâóâàííÿ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâ
³ íàñåëåííÿ ³ ïåðåêðèº øëÿõè äî íîðìàëüíîãî ðîçïîä³ëó öèõ êîøò³â.

Âèñíîâêè. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ º ðÿä âèñíîâê³â ³ ðåêî-
ìåíäàö³é:

1. Ïðîåêòíîìó ô³íàíñóâàííþ âëàñòèâ³ ñõåìè ïîºäíàííÿ ³íâåñòèö³é â³ä ðåçè-
äåíò³â ³ íåðåçèäåíò³â, ç âèêîðèñòàííÿì ð³çíîìàí³òíèõ ïåðåâàã â³ä ì³ãðàö³¿ êàï³òàë³â.
Îäíàê, ðîçâèòîê ïðîåêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ â Óêðà¿í³ ïîâèíåí ïîðÿä ç ³íîçåìíèì äæå-
ðåëîì ô³íàíñóâàííÿ, ìàêñèìàëüíî ìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè âíóòð³øí³ ³íâåñòèö³éí³
ðåñóðñè. Ïðèñóòí³ñòü áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ñïðèÿº
çàëó÷åííþ ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é òà ðîçøèðåííþ ðåñóðñíî¿ áàçè, êð³ì òîãî, òàê³ áàí-
êè ìîæóòü âîëîä³òè äîñâ³äîì ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â çà ñõåìàìè ïðîåêò-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ. Àêòèâ³çàö³¿ ïîòðåáóþòü âñ³ ìîæëèâ³ äæåðåëà ³íâåñòèö³éíèõ ðå-
ñóðñ³â, äåðæàâíîãî ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íîçåìíîãî ïîõîäæåííÿ.
Ïîºäíóþ÷è ð³çí³ çà ïîõîäæåííÿì äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ äàº
ìîæëèâ³ñòü îäíî÷àñíîãî âèêîðèñòàííÿ ¿õ ïåðåâàã â çàëåæíîñò³ â³ä çàêîíîäàâñòâà êðà¿íè
ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòïðîåêòó, íàïðèêëàä, çìåíøåííÿ ðîçì³ðó áàçè îïîäàòêóâàííÿ íà âå-
ëè÷èíó àìîðòèçàö³éíèõ â³äðàõóâàíü ³ â³äñîòê³â çà êðåäèòàìè, ùî ñòâîðþº åôåêò
ïîäàòêîâî¿ åêîíîì³¿ òàêèé àêòóàëüíèé äëÿ Óêðà¿íè. Ïðîåêòíå ô³íàíñóâàííÿ, ÿê ³íñòðó-
ìåíò ïîºäíàííÿ ³íòåðåñ³â ïðèâàòíîãî ³ äåðæàâíîãî ñåêòîð³â, ìîæå ñòàòè çàñîáîì âè-
ð³øåííÿ áàãàòüîõ ïðîáëåì ÷åðåç ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â ïð³îðèòåòíîãî äåðæàâíîãî çíà-
÷åííÿ. Âò³ì, âçàºìîä³ÿ äåðæàâè ³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó ïîâèííà íàáóòè ö³ëêîì íîâèõ
ðèñ ³ ́ ðóíòóâàòèñü íå íà òîìó, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âåëèêèì á³çíåñîì îñîáè º ïðåäñòàâíè-
êàìè âëàäíèõ ñòðóêòóð ³ ïðèéìàþòü ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ «çðó÷íèõ» äëÿ ñåáå çàêîí³â,
à íà òîìó, ùî ñâ³äîì³ ìàéáóòíüîãî íàøî¿ äåðæàâè ïðåäñòàâíèêè âëàäè áóäóòü êåðó-
âàòèñü ³íòåðåñàìè âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ðîçóì³þ÷è íåîáõ³äí³ñòü ñòâîðåííÿ òà
ï³äòðèìêè ñåðåäíüîãî êëàñó, øëÿõîì ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ï³ä-
ïðèºìñòâ, ùî º îñíîâîþ çàìîæíîãî ñóñï³ëüñòâà.

2. Ìåõàí³çì ñòèìóëþâàííÿ âíóòð³øíüîãî äæåðåëà ³íâåñòèö³é ïîâèíåí áàçóâà-
òèñü íà äåò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè ³ â³äíîâëåíí³ äîâ³ðè íàñåëåííÿ äî ô³íàíñîâî-êðåäèò-
íèõ óñòàíîâ, ³íäèêàòîðîì ÷îãî ìîæå áóòè çìåíøåííÿ îáñÿã³â ãîò³âêè ïîçà áàíêàìè,
çà ðàõóíîê íàðîùóâàííÿ êîøò³â íà ðàõóíêàõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, äåïîçèò³â
â³ä íàñåëåííÿ òîùî. Óçãîäæåííÿ ïîäàòêîâî-áþäæåòíî¿ ïîë³òèêè ç ³íâåñòèö³éíèìè



70

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

ïîòðåáàìè åêîíîì³êè äîçâîëèòü óïðàâëÿòè ³íâåñòèö³éíèìè ïîòîêàìè ³ ñïðÿìîâóâà-
òè ¿õ â ñåãìåíòè íàéá³ëüøî¿ ïîòðåáè. Ñòèìóëþâàííÿ ³íîçåìíîãî ³íâåñòîðà íå ïîâèí-
íî ñòàâèòè â ã³ðø³ ÷è íåêîíêóðåíòí³ óìîâè â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â. Ð³âí³ óìîâè äëÿ
â³ò÷èçíÿíîãî ³ çàêîðäîííîãî ³íâåñòîðà ó áàãàòüîõ ôàõ³âö³â âèêëèêàº ñóìí³âè. Âèêî-
ðèñòàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòèö³éíèõ ðåñóðñ³â ïîâèííî áóòè åôåêòèâíèì ³ç çàñòîñó-
âàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³é ð³çíîãî òèïó.
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Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííþ
ôîðìóâàííÿ ÷³òêèõ åòàï³â ïëàíóâàííÿ
òà ðåàë³çàö³¿ óãîäè çëèòòÿ àáî ïîãëè-
íàííÿ ó êîðïîðàòèâí³é ïðàêòèö³. Çàï-
ðîïîíîâàíî îðãàí³çàö³éíèé ìåõàí³çì óõ-
âàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó äî
³íòåãðàö³¿ òà âèçíà÷åíî ìîæëèâ³ ñõåìè
ïðîâåäåííÿ êîðïîðàòèâíî¿ ðåñòðóêòóðè-
çàö³¿ ó ï³ñëÿ³íòåãðàö³éíèé ïåð³îä.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çëèòòÿ àáî ïî-
ãëèíàííÿ, óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ, îðãàí³-
çàö³éíèé ìåõàí³çì, êîìïàí³ÿ, ìàòåðèíñü-
êà êîìïàí³ÿ, äî÷³ðíÿ êîìïàí³ÿ.

The article is sacred to the question
of forming of the clear stages of planning
and realization of agreement of merger or
acquisition in corporate practice. The or-
ganizational mechanism of decision-ma-
king is offered about preparation to integ-
ration and the possible charts of realization
of the corporate restructuring are certain
in postintegratoin period.
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administrative decision, organizational
mechanism, company, associated company,
subsidiary.
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Âñòóï. Ñó÷àñíà ïðàêòèêà êîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ çíà÷íó óâàãó çìóøåíà
ïðèä³ëÿòè êîðïîðàòèâí³é ³íòåãðàö³¿, ÿêà íàé÷àñò³øå âèðàæàºòüñÿ ó çàñòîñóâàíí³
çëèòò³â òà ïîãëèíàíü ç ìåòîþ ðîçâèòêó êîìïàí³¿ àáî ¿¿ ðåñòðóêòóðèçàö³¿ äëÿ ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ óïðàâë³ííÿ. Äîñë³äæåííÿ ñóò³, òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ³ ôîðì
êîðïîðàòèâíî¿ ³íòåãðàö³¿ ïîêàçóþòü, ùî ñó÷àñí³ ïðîöåñè çëèòò³â ³ ïîãëèíàíü êîì-
ïàí³é º äîñèòü ñêëàäíîþ ñèñòåìîþ âçàºìîçâ’ÿçàíèõ êîðïîðàòèâíèõ ïðîöåäóð.
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ïëàíó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó êîðïîðàòèâíî¿ ³íòåãðàö³¿.
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â³äíåñòè ðîáîòè íàñòóïíèõ â÷åíèõ: Ä. Âà÷îíà [8], Ï. Ãîõàíà [6], Ä. Äåïàìôèëèñà [5],
Ä. Äæîíñîíà [1], Ì. Êíèø [2], À. Ëàæó [7], Ñ. Ðèäà [7], Ì. Ðóäèêà [4], Ô. Òðàóòâåéíà [9].

Íåîáõ³äíî â³äçíà÷èòè, ùî á³ëüø³ñòü â÷åíèõ ðîçãëÿäàº ñèñòåìó ïëàíóâàííÿ
êîðïîðàòèâíî¿ ³íòåãðàö³¿ ç òî÷è çîðó «âèð³øåíîãî ïèòàííÿ», òîáòî êîíñòàòóºòüñÿ òå,
ùî çàïëàíîâàíà îïåðàö³ÿ º íåìèíó÷îþ ³ êîìïàí³ÿ-ïîêóïåöü ìàº ðåàë³çîâóâàòè ¿¿ çã³äíî
³ç òèïîâèì (ñòàíäàðòíèì) ïëàíîì, òà ³íòåãðóâàòè íîâ³ àêòèâè ó ä³þ÷ó ñòðóêòóðó
âëàñíîñò³ ³ óïðàâë³ííÿ. Ñàìå öèìè ïðè÷èíàìè ïîÿñíþºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü äîñë³äæåíü
òà ðîçðîáêè ïðîïîçèö³é äëÿ ÿê³ñíîãî ïîåòàïíîãî ïëàíóâàííÿ òà óõâàëåííÿ ð³øåííÿ
ïðî çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ ó êîðïîðàòèâíîìó ñåðåäîâèù³.

Ïîñòàíîâà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè òà îá´ðóíòóâàííÿ
ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ îðãàí³çàö³éíîãî ìåõàí³çìó ïîåòàïíîãî ïëàíóâàííÿ ñèñòå-
ìè îö³íêè ³ óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ùîäî ïî÷àòêó ðåàë³çàö³¿ óãîäè çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ.

Ðåçóëüòàòè. Ðåàë³çàö³ÿ ïðîöåñ³â çëèòò³â àáî ïîãëèíàíü êîìïàí³é º ñêëàäíèì
êîìïëåêñîì âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ çàõîä³â. Âö³ëîìó, óñ³ åòàïè óõâàëåííÿ óïðàâë³íñüêîãî
ð³øåííÿ ç ³íòåãðàö³¿ êîìïàí³é íà îñíîâ³ ïðîöåñ³â çëèòò³â àáî ïîãëèíàíü ìîæíà óìîâ-
íî îá’ºäíàòè ó ïîñë³äîâí³ ÷îòèðè áëîêè (ðèñ. 1.) [5].
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Ðåàë³çàö³ÿ êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó íà îñíîâ³ ìåõàí³çì³â çëèòòÿ àáî ïîãëè-
íàííÿ êîìïàí³é ñë³ä ïî÷èíàòè ç ïðèéíÿòòÿ âèùèì ìåíåäæìåíòîì â³äïîâ³äíîãî óï-
ðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ. Áëîê-ñõåìà ïåðøîãî åòàïó óïðàâë³íñüêèõ ä³é ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 2.

Óõâàëåííÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ ïðî çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç
âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü, ÿê³ ìîæóòü áóòè ðåàë³çîâàí³ ó ìåæàõ ðîçðîáëå-
íî¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó êîìïàí³¿. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèçíà÷åí³ îñíîâí³ ö³ë³ ³ çàâäàííÿ
çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ âèùèé ìåíåäæìåíò ïîâèíåí âèçíà÷èòè ³ ôîðìàë³çóâàòè
âíóòð³øí³ ³ çîâí³øí³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ êîìïàí³¿.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âèçíà÷åíà ïðèíöèïîâà ìîæëèâ³ñòü êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó çà
äîïîìîãîþ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ, íåîáõ³äíî ïåðåéòè äî äðóãîãî áëîêó óïðàâë³íñü-
êèõ ð³øåíü. Âçàºìîçâ’ÿçîê óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ó ìåæàõ öüîãî áëîêó ïðåäñòàâëå-
íèé íà ðèñ.3.

Íà ïåðøîìó åòàï³ öüîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü âèêîíóºòüñÿ SWOT-àíàë³ç.
Éîãî ïðîâåäåííÿ äîçâîëÿº çðîáèòè îö³íêó ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í, à òàêîæ âèçíà-
÷èòè ³ñíóþ÷³ çîâí³øí³ çàãðîçè ³ ìîæëèâîñò³ êîìïàí³¿.

Íà äðóãîìó åòàï³ öüîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü âèçíà÷àþòüñÿ êîìïàí³¿,
ùî º ïîòåíö³éíèìè êàíäèäàòàìè íà ïðèäáàííÿ. Âêëþ÷åííÿ êîìïàí³é â êðóã êàíäè-
äàò³â ïîòåíö³éíîãî çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ, ïîâèííî ́ ðóíòóâàòèñÿ, ïåðåäóñ³ì, íà àíàë³ç³
ìîæëèâîñò³ ³ ì³ðè äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ, ó ìåæàõ ïåðøîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü, ö³ëåé ³ çàâäàíü êîðïîðàòèâíî¿ ³íòåãðàö³¿, à òàêîæ íà â³äïîâ³äíîñò³ êîðïîðà-
òèâíî¿ ñòðàòåã³¿ êîìïàí³¿-ïîêóïöÿ [8].

 I. 
Ухвалення 
рішення про 
підготовку до 
проведення 
злиття або 
поглинання 
компаній 

II. 
Заходи щодо 
підготовки 
злиття або 
поглинання 
компаній 

III. 
Реалізація 

процесу злиття 
або поглинання 

IV. 
Постінтеграцій

не 
налагодження 
внутришньокор
поративної 
взаємодії 

Ðèñ. 1. Åòàïè óõâàëåííÿ óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ ïî çëèòòþ àáî ïîãëèíàííþ êîìïàí³é

Ðèñ. 2. Óõâàëåííÿ ð³øåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó äî ïðîâåäåííÿ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ êîìïàí³¿

 
Формування цілей та задач злиття або 

поглинання компаній 

Моніторинг внутрішніх умов 
функціонування компаній 

Моніторинг зовнішніх умов 
функціонування компаній 

Оцінка можливості досягнення 
намічених цілей та задач 

Прийняття рішення про підготовку 
до злиття або поглинання компаній 

Відмова від злиття або поглинання 
компаній 

Розпорядження про підготовку до 
злиття або поглинання компаній 

Так Ні 



73

Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39           Åêîíîì³êà

Íàñòóïíèì åòàïîì çàõîä³â ùîäî ï³äãî-
òîâêè çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ º âèá³ð åôåê-
òèâíîãî ñòóïåíÿ êîíñîë³äàö³¿ àêòèâ³â êîì-
ïàí³é. Ñòâîðåííÿ êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè,
â îñíîâ³ ÿêî¿ ëåæàòü ìàéíîâ³ â³äíîñèíè ìîæå
çä³éñíþâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ êîíñîë³äàö³¿
àêòèâ³â ó ìåæàõ ãîëîâíî¿ êîìïàí³¿ àáî ó÷àñò³
â êàï³òàë³ îäèí îäíîãî.

Íàñòóïíèé âàæëèâèé êðîê â ðîçðîáö³
ñòðàòåã³¿ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ êîìïàí³¿
ïîëÿãàº ó âèçíà÷åíí³ åôåêòèâíî¿, ç òî÷êè
çîðó ³í³ö³àòîð³â, îðãàí³çàö³éíî¿ ôîðìè ³íòåã-
ðàö³¿. Îðãàí³çàö³éíà ôîðìà ³íòåãðàö³¿ êîì-
ïàí³é, ç îäíîãî áîêó, ïîâèííà â³äïîâ³äàòè
âèçíà÷åíèì, ó ìåæàõ ïåðøîãî áëîêó óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåíü, ö³ëÿì ³ çàâäàííÿì êîðïî-
ðàòèâíîãî ðîçâèòêó, à ç ³íøîãî — ìåòîäàì ³
ñïîñîáàì îòðèìàííÿ êîðïîðàòèâíîãî êîíòðî-
ëþ. Âèá³ð åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ôîðìè
³íòåãðàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³é ïîâèíåí
çä³éñíþâàòèñÿ ç óðàõóâàííÿì àíàë³çó õàðàê-
òåðèñòèê ³ ñòóïåíÿ çðó÷íîñò³ ³íòåãðàö³¿.

Âèá³ð åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ôîð-
ìè ³íòåãðàö³¿ êîìïàí³é äîçâîëèòü [2,7]:

– ðîçðîáèòè åôåêòèâíèé ìåõàí³çì
âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ðå-
ãóëþâàííÿ ñï³ëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ;

– âèçíà÷èòè ïðàâîâèé ñòàòóñ ³ ñòðóê-
òóðó âëàñíîñò³ äî÷³ðí³õ ³ çàëåæíèõ êîìïàí³é;

– ñôîðìóâàòè ñòðàòåã³þ óïðàâë³ííÿ ³
ô³íàíñîâîãî êîíòðîëþ çà ä³ÿëüí³ñòþ êîðïî-
ðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè.

Ð³øåííÿ ïðî çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ
êîìïàí³¿ â³äíîñÿòüñÿ äî ñòðàòåã³÷íî äîâãîñò-
ðîêîâèõ êîðïîðàòèâíèõ ð³øåíü. Ó çâ’ÿçêó ç
öèì, âèá³ð êîíêðåòíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ôîðìè ³íòåãðàö³¿ ïîâèíåí çä³éñíþâàòèñÿ ïåðå-
âàæíî ç ÷èñëà æîðñòêèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì, ùî íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàº
äîâãîñòðîêîâèì ñòðàòåã³÷íèì ö³ëÿì êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó.

Íà îñíîâ³ ïåâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ôîðìè ³íòåãðàö³¿ êîìïàí³é ìàº áóòè âèçíà÷å-
íèé åôåêòèâíèé, ç òî÷êè çîðó êîìïàí³¿-³í³ö³àòîðà, ð³âåíü êîðïîðàòèâíîãî êîíòðîëþ
³ â³äïîâ³äí³ ñïîñîáè âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿. Âçàºìîä³ÿ êîìïàí³é, ùî
îá’ºäíóþòüñÿ, ³ ñèñòåìà êîðïîðàòèâíîãî êîíòðîëþ ìîæóòü áóòè ïîáóäîâàíà àáî íà
îñíîâ³ â³äíîñèí «ìàòåðèíñüêà — äî÷³ðíÿ êîìïàí³ÿ», àáî íà îñíîâ³ â³äíîñèí «ñåñò-
ðèíñüêèõ» êîìïàí³é (ñèñòåìà âçàºìíî¿ ó÷àñò³). Ö³ ñïîñîáè âçàºìîä³¿ â³äîáðàæåí³ íà
ðèñ.4, äå ïðåäñòàâëåíî äâ³ îð³ºíòîâí³ ìîäåë³, âåðøèíàìè ÿêèõ º êîìïàí³ÿ-³í³ö³àòîð
çëèòòÿ (ïîãëèíàííÿ) ³ êîìïàí³ÿ-ìåòà, à ñòð³ëêè ïîêàçóþòü íàïðÿìè êîíòðîëþ.

Çàâåðøàëüíèì åòàïîì öüîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü º îö³íêà ³ îá´ðóí-
òóâàííÿ âèáîðó âàð³àíòó çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ. Ðåçóëüòàòîì áëîêó óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü çàõîäó ùîäî ï³äãîòîâêè çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ êîìïàí³é º âèá³ð îäí³º¿
êîìïàí³¿-êàíäèäàòà íà âêëþ÷åííÿ ó êîðïîðàòèâíó ñòðóêòóðó, ÿêà â ìàêñèìàëüí³é
ì³ð³ â³äïîâ³äàº ïåâí³é ìåò³ ³ çàâäàííÿì ðîçâèòêó êîìïàí³¿-³í³ö³àòîðà ³íòåãðàö³éíî-
ãî ïðîöåñó, êîìïëåêñó îáìåæóâàëüíèõ óìîâ, ùî ïðåä’ÿâëÿþòüñÿ äî íå¿, ìîæëèâî-

Ðèñ. 3. Çàõîäè ùîäî ï³äãîòîâêè çëèòòÿ àáî
ïîãëèíàííÿ êîìïàí³é

 SWOT-аналіз 

Визначення потенційного кола 
компаній – кандидатів на покупку 

Вибір типу інтеграції 

Вибір ступеня консолідації активів 

Визначення способів створення 
корпоративної структури 

Визначення ефективної 
організаційної форми інтеграції 

компаній 

Формування фінансово-
інвестиційного механізму злиття 

або поглинання компаній 

Визначення раціонального рівня 
контролю і способів 

внутрішньокорпоративної 
взаємодії 

Оцінка та обґрунтування вибору 
варіанту злиття або поглинання 

компаній 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 
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ñòåé ïîáóäîâè åôåêòèâíî¿ îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè âçàºìîä³¿, à òàêîæ ô³íàíñîâèõ
ìîæëèâîñòåé.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîáóäîâàíà êîíöåïòóàëüíà ñõåìà ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó çëèòòÿ àáî
ïîãëèíàííÿ êîìïàí³é, äîö³ëüíî ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü —
äî ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ.

Ðåàë³çàö³ÿ ïðîöåñó çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà îñíîâ³ íà-
ñòóïíèõ ìåõàí³çì³â [3]:

1) Ïðèäáàííÿ äåÿêèõ (÷àñòèíè) àêòèâ³â êîìïàí³¿-ìåòè;
2) Êóï³âëÿ íåîáõ³äíîãî ïàêåòó àêö³é (÷àñòêè ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³) êîìïàí³¿-ìåòè;
3) Çëèòòÿ (ïîãëèíàííÿ) ç ïðèºäíàííÿì óñ³õ àêòèâ³â ³ çîáîâ’ÿçàíü êîìïàí³¿-ìåòè.
Ðåàë³çàö³ÿ ìåõàí³çìó çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ ç ïðèºäíàííÿì óñ³õ àêòèâ³â ³

çîáîâ’ÿçàíü êîìïàí³¿-ìåòè âèìàãàº ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â ùîäî ðåîðãàí³çàö³¿
êîìïàí³é, ùî îá’ºäíóþòüñÿ. Çëèòòÿ (ïîãëèíàííÿ) íà îñíîâ³ öüîãî ìåõàí³çìó îá’ºäíàííÿ
êîìïàí³é â³äïîâ³äàº þðèäè÷íîìó âèçíà÷åííþ ïîíÿòü «çëèòòÿ» ³ «ïðèºäíàííÿ» êîì-
ïàí³é, ÿê îäíèõ ç ôîðì ðåîðãàí³çàö³¿. Âêàçàí³ ñïîñîáè ðåîðãàí³çàö³¿ ïðåäñòàâëåí³ íà
ðèñóíêó 5. Ðåîðãàí³çàö³ÿ êîìïàí³é ó ôîðì³ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ (ïðèºäíàííÿ)
âèìàãàº ïðîâåäåííÿ íàñòóïíèõ åòàï³â êîðïîðàòèâíèõ ïðîöåäóð:

1) ðîçðîáêà ïðîåêò³â ð³øåíü çàãàëüíèõ çáîð³â àêö³îíåð³â (ó÷àñíèê³â) êîìïàí³é
ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ó ôîðì³ çëèòòÿ (ïðèºäíàííÿ);

2) ïîãîäæåííÿ êîìïàí³ÿìè-ó÷àñíèêàìè äîãîâîðó ïðî çëèòòÿ (ïðèºäíàíí³);
3) óõâàëåííÿ ð³øåííÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè àêö³îíåð³â (ó÷àñíèê³â) êîæíî¿ êîì-

ïàí³¿ ïðî ðåîðãàí³çàö³þ ó ôîðì³ çëèòòÿ (ïðèºäíàííÿ), ïðî çàòâåðäæåííÿ äîãîâîðó
ïðî çëèòòÿ (ïðèºäíàíí³) ³ ïðî çàòâåðäæåííÿ ïåðåäàâàëüíèõ àêò³â;

4) çàòâåðäæåííÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ñòàòóòó, âèáîðè íîâîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, à
òàêîæ ñêëàäó ðàäè äèðåêòîð³â;

Ðèñ. 4. Ñïîñîáè âçàºìîä³¿ ³ êîíòðîëþ êîìïàí³é, ùî îá’ºäíóþòüñÿ

 

Материнська компанія (компанія 
ініціатор злиття або поглинання) 

Дочірня компанія (компанія-мета) 

Сестринська компанія (компанія 
ініціатор злиття або поглинання) 

Сестринська компанія (компанія-
мета) 

Ðèñ. 5. Ðåîðãàí³çàö³ÿ êîìïàí³é ó ôîðì³ çëèòòÿ ³ ïðèºäíàííÿ

 
Злиття компаній 

Компанія (1) + Компанія (2) + 
…+ Компанія (n)  

Передаточні акти 

Нова компанія 

Поглинання компаній 

Компанія (1) + Компанія (2) + 
…+ Компанія (n)  

Передаточні акти 

Компанія (1) 
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5) äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ íîâî¿ êîìïàí³¿ (ó ðàç³ çëèòòÿ);
6) äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ âèïóñêó ³ çâ³òó ïðî ï³äñóìêè âèïóñêó ö³ííèõ ïàïåð³â,

ùî ðîçì³ùóþòüñÿ ïðè çëèòò³ (ïðèºäíàíí³).
Âèá³ð êîíêðåòíîãî ìåõàí³çìó ðåàë³çàö³¿ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ ïîâèíåí ́ ðóí-

òóâàòèñÿ íà ðîçðîáëåí³é, ó ìåæàõ äðóãîãî áëîêó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ñòðàòåã³¿
êîðïîðàòèâíîãî ðîçâèòêó.

Çàâåðøàëüíèì åòàïîì ïðîöåñó çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ êîìïàí³é º ïîñò³íòåãðàö-
³éíå íàëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ îá’ºäíàíèìè êîìïàí³ÿìè.
Ïðèäáàííÿ êîìïàí³é íå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê êóï³âëþ íîâîãî óñòàòêóâàííÿ, âèðîáíè-
÷î¿ ë³í³¿ àáî ô³íàíñîâîãî àêòèâó. Êîìïàí³ÿ-ïîêóïåöü îòðèìóº àáñîëþòíî îêðåìó åêîíî-
ì³÷íó á³çíåñ-îäèíèöþ. Ïðèäáàíà êîìïàí³ÿ ìàº ñâ³é ìåíåäæìåíò, ïåðñîíàë, òåõíî-
ëîã³¿, ñåãìåíòè ðèíêó, ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó ³ ïîçèö³îíóâàííÿ íà ðèíêó, êîðïîðàòèâíó
êóëüòóðó ³ òàê äàë³. Âàæëèâèì åëåìåíòîì óñï³øíîñò³ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ º íà-
ÿâí³ñòü ³ ðåàë³çàö³ÿ ìîæëèâîñò³ ï³ñëÿ³íòåãðàö³éíîãî íàëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîêîðïî-
ðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿, ÿêó äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè çà íàñòóïíèìè íàïðÿìàìè [4,6]:

1) ²íòåãðàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ ñòðàòåã³é. Ïðîöåñ ³íòåãðàö³¿ ñòðàòåã³é îá’ºäíà-
íèõ êîìïàí³é ïîâèíåí âêëþ÷àòè ÿê ³íòåãðàö³þ ì³ñ³é ³ ö³ëåé ó ìåæàõ íîâî¿ êîðïîðà-
òèâíî¿ ñòðóêòóðè, òàê ³ ³íòåãðàö³þ ïðîöåñ³â ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ. Â³ä ñòóïåíÿ
óñï³øíîñò³ ³íòåãðàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ ñòðàòåã³é ³ñòîòíèì ÷èíîì çàëåæèòü, ÿê ñò³éê³ñòü
íîâî¿ êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè, òàê ³ ¿¿ åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ â ìàéáóòíüîìó.

2) ²íòåãðàö³ÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ. Ñòâîðåííÿ íà îñíîâ³ ìåõàí³çì³â çëèòòÿ àáî
ïîãëèíàííÿ íîâî¿ êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè âèìàãàº ðîçðîáêè çàãàëüíî¿ äëÿ îá’ºäíà-
íèõ êîìïàí³é ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ. Íîâà àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ïîâèí-
íà âêëþ÷àòè çàãàëüíó äëÿ îá’ºäíàíèõ êîìïàí³é ñèñòåìó ôîðìóâàííÿ ³ óïðàâë³ííÿ
âèðîáíè÷îþ, ô³íàíñîâîþ, ³íâåñòèö³éíîþ, êîìåðö³éíîþ ³ ìàðêåòèíãîâîþ ïîë³òèêîþ.

3) ²íòåãðàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ êóëüòóð. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ åôåêòèâíîãî íà-
ëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ º ³íòåãðàö³ÿ êîðïîðàòèâíèõ êóëü-
òóð îá’ºäíàíèõ êîìïàí³é. Îï³ð ïåðñîíàëó ³íòåãðàö³éíîìó ïðîöåñó ïðè çëèòò³ àáî
ïîãëèíàííÿõ êîìïàí³é îáóìîâëåíèé, ïåðåäóñ³ì, íàÿâí³ñòþ ð³çíèõ (â á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â) êîðïîðàòèâíèõ ö³ííîñòåé ³ êîðïîðàòèâíèõ êóëüòóð. ×àñòî íàâ³òü çëèòòÿ
«ð³âíèõ» çàê³í÷óºòüñÿ îäíîá³÷íèì íàâ’ÿçóâàííÿì ñèëüí³øîþ ãðóïîþ ñâîº¿ îðãàí³çà-
ö³éíî¿ êóëüòóðè.

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ðîçðîáêà ³ ðåàë³çàö³ÿ ñòðàòåã³¿ ï³ñëÿ³-
íòåãðàö³éíîãî íàëàãîäæåííÿ âíóòð³øíüîêîðïîðàòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ îá’ºäíàíèìè
êîìïàí³ÿìè äîçâîëÿº ³ñòîòíèì ÷èíîì ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ ³ ïî-
äàëüøîãî ðîçâèòêó íîâî¿ êîðïîðàòèâíî¿ ñòðóêòóðè. Âíàñë³äîê òîãî, ùî ³íòåãðàö³éí³
ïðîöåñè íà îñíîâ³ çëèòòÿ ³ ïîãëèíàíü âèìàãàþòü ³ñòîòíèõ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, à òà-
êîæ êîìïëåêñó ïîäàëüøèõ ñêëàäíèõ êîðïîðàòèâíèõ çì³í êîìïàí³¿-³í³ö³àòîðà, àäåê-
âàòíà ³ òî÷íà îö³íêà, à òàêîæ âèá³ð çîâí³øíüî¿ êîìïàí³¿ äëÿ çëèòòÿ àáî ïîãëèíàííÿ º
çàïîðóêîþ åôåêòèâíîñò³ öèõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â. Ñàìå òîìó ñèñòåìà îö³íêè êîì-
ïàí³¿-ïðåòåíäåíòà íà âêëþ÷åííÿ â êîðïîðàòèâíó ñòðóêòóðó òà ïðèéíÿòòÿ ïðàâèëüíîãî
óïðàâë³íñüêîãî ð³øåííÿ ãàðàíòóâàòèìå ì³í³ìàëüíèé ï³ñëÿ³íòåãðàö³éíèé ïåð³îä, ÿêèé
ìàº íèçüêó åôåêòèâí³ñòü ñï³ëüíî¿ ðîáîòè îá’ºäíàíèõ êîìïàí³é.
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Âñòóï. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ôóíêö³îíóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ îäíèì ³ç
âàæëèâèõ çàâäàíü çàéìàº àíàë³ç êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³. Ðåçóëüòàòè òàêîãî àíàë³-
çó äîïîìàãàþòü âèÿâèòè ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè îäíîãî ï³äïðèºìñòâà ñòîñîâíî ³íøî-
ãî, îö³íèòè ðîçì³ð â³äñòàâàííÿ, ðîçðîáèòè óïðàâë³íñüê³ ä³¿ ùîäî ñòâîðåííÿ ³ ðîçâèò-
êó êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåì³ âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ
ìåòîä³â àíàë³çó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ÿê ÷èííèêà ðîçâèòêó â óìî-
âàõ äèíàì³÷íîãî ñåðåäîâèùà.

 Ïðîáëåì³ àíàë³çó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðèñâÿ÷åíî çíà÷íó ê³ëüê³ñòü íàó-
êîâèõ ïðàöü, òàêèõ àâòîð³â ÿê: ².À. Òàðàñåíêà, Â.Ä. Ðîæêîâà, Ð.À. Ôàòõóòä³íîâà,
Ñ.Ã. Ñâåòóíüêîâà, Ë.À. Äàí÷åíêà, ².Ñ. Á³ä³õîâà, ².Â. Áàãðîâà, Ã.Â. Êðèùåíêî,
Â.À Ïàâëîâà òà ³íøèõ ôàõ³âö³â.

Ðåçóëüòàòè. Êëàñèô³êàö³ÿ ìåòîä³â àíàë³çó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèº-
ìñòâà ïåðåäáà÷àº ¿õ ïîä³ë íà îêðåì³ ãðóïè çà ïåâíîþ îçíàêîþ. Íàé÷àñò³øå òàêîþ
îçíàêîþ âèñòóïàº ôîðìà ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íêè, â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ âèä³-
ëÿþòü ãðàô³÷í³, ìàòðè÷í³, ðîçðàõóíêîâ³ òà êîìá³íîâàí³ (ðîçðàõóíêîâî-ìàòðè÷í³, ðîç-
ðàõóíêîâî-ãðàô³÷í³) ìåòîäè. [4,ñ.93]

Ãðàô³÷íèé ìåòîä îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ áàçóºòüñÿ íà ïîáóäîâ³ òàê
çâàíî¿ «Ðàä³àëüíî¿ ä³àãðàìè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³» àáî «Áàãàòîêóòíèêà» êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³». Ïåðåâàãîþ ãðàô³÷íîãî ìåòîäó îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà º éîãî ïðîñòîòà òà íàî÷í³ñòü; íåäîë³êîì ñë³ä ââàæàòè òå, ùî â³í
íå äàº çìîãè âñòàíîâèòè çíà÷åííÿ óçàãàëüíåíîãî êðèòåð³þ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Îêðåìîþ ãðóïîþ â ìåòîäàõ îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º
ìàòðè÷í³ ìåòîäè. Äî íèõ â³äíîñÿòüñÿ:

1. Ìàòðèöÿ «çðîñòàííÿ/÷àñòêà ðèíêó», ùî ðîçðîáëåíà âåäó÷îþ êîíñàëòèíãî-
âîþ êîìïàí³ºþ Boston Consaiting Croup (ÁÊÃ). Íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ áó-
äóòü ò³, ùî çàéìàþòü çíà÷íó ÷àñòêó íà øâèäêî çðîñòàþ÷îìó ðèíêó.

2. Ìàòðèöÿ «Ïðèâàáëèâ³ñòü ðèíêó/êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü» (ìîäåëü GE/Mc
Kinsey); Ðîçðîáëåíà íà ïî÷àòêó 1970-õ ðîê³â êîìïàí³ºþ General Electrik (ïðè ó÷àñò³
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êîíñàëòèíãîâî¿ ô³ðìè Mc Kinsey and Company). Íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ çã³äíî
ö³º¿ ìîäåë³ º ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü á³ëüø ñèëüí³ ïîçèö³¿ â êîíêóðåíö³¿ òà ïðàöþ-
þòü â á³ëüø ïðèâàáëèâèõ ãàëóçÿõ. [1,ñ.16]

3. Ìàòðèöÿ SPASE (Strategic Position and Action Evaluation). Â ðàìêàõ öüîãî
ìåòîäó êîîðäèíàòíèìè îñÿìè ñòðàòåã³÷íîãî ïðîñòîðó âèñòóïàþòü âæå ÷îòèðè íàé-
âàæëèâ³ ôàêòîðè, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³ ïðè ðîçðîáö³ ñòðàòåã³¿, à ñàìå: çîâí³øíº
ñåðåäîâèùå á³çíåñó, ñòðàòåã³÷íèé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà, ïðèâàáëèâ³ñòü ãàëóç³ òà
íàÿâí³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè. [4,ñ.95]

4. Îðèã³íàëüíîþ ìåòîäèêîþ ïðîâåäåííÿ ñòðàòåã³÷íîãî àíàë³çó º ìîäåëü ADL/LC
(Life-Cycle), ðîçðîáëåíà ôàõ³âöÿìè âñåñâ³òíüî â³äîìî¿ êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ Àðòóð Ä.
Ëèòòë. Â îñíîâ³ ¿¿ ðîçðîáêè ïîêëàäåíà êîíöåïö³ÿ æèòòºâîãî öèêëó ãàëóç³, ùî ïîïåðåä-
íüî íå âðàõîâóâàëîñÿ ó ïðîöåñ³ ä³àãíîñòèêè ñòðàòåã³÷íî¿ ïîçèö³¿ ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ
ïîáóäîâè ä³àãíîñòè÷íî¿ ìàòðèö³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òàêîæ äâà ïàðàìåòðè: ñòàä³ÿ
æèòòºâîãî öèêëó (¿õ âèä³ëÿºòüñÿ ÷îòèðè: íàðîäæåííÿ, çðîñòàííÿ (àáî ðîçâèòîê),
çð³ë³ñòü, ñòàð³ííÿ); êîíêóðåíòíà ïîçèö³ÿ (âèä³ëÿþòü ï’ÿòü ïîçèö³é — äîì³íóþ÷à,
ñèëüíà, ñïðèÿòëèâà, ì³öíà òà ñëàáêà). [2, ñ. 45]

Ðîçðàõóíêîâ³ ìåòîäè îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà  ïîä³ëÿþòüñÿ
íà ñïåöèô³÷í³ òà êîìïëåêñí³.

Ñïåöèô³÷í³ ìåòîäè äîçâîëÿþòü îö³íèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºì-
ñòâà çà îêðåìèìè àñïåêòàìè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Êîìïëåêñí³ ìåòîäè áàçóþòüñÿ íà
ñèñòåìíîìó ï³äõîä³ äî îö³íêè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. [4,ñ.68]

Ñåðåä êîìïëåêñíèõ ìåòîä³â îö³íêè âèçíà÷àëüíå ì³ñöå ïîñ³äàþòü:
1. Ìåòîä, ùî áàçóºòüñÿ íà îö³íö³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèº-

ìñòâà. Âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ïåðåäáà÷àº îö³íþâàííÿ ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ï³äïðèºìñòâà âèõîäÿ÷è ³ç ñïîæèâ÷î¿ ö³ííîñò³ âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿. Â ÿêîñò³
ïîêàçíèêà, ùî îö³íþº êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òîâàðó àáî ïîñëóãè, âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ñï³ââ³äíîøåííÿ äâîõ õàðàêòåðèñòèê: ÿêîñò³ ³ ö³íè. Íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì
ââàæàºòüñÿ òîâàð, ùî ìàº îïòèìàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ öèõ õàðàêòåðèñòèê. ×èì âèùîþ
º ð³çíèöÿ ì³æ ñïîæèâ÷îþ âàðò³ñòþ òîâàðó äëÿ ïîêóïöÿ ³ ö³íîþ, êîòðó â³í çà íüîãî
ñïëà÷óº, òèì âèùèì º çàïàñ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³. [1, ñ. 10]

2. Ìåòîä àíàë³çó ïîð³âíÿëüíèõ ïåðåâàã ï³äïðèºìñòâ-êîíêóðåíò³â, ÿêèé
áàçóºòüñÿ íà ïîëîæåííÿõ òåîð³¿ ì³æíàðîäíîãî ðîçïîä³ëó ïðàö³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ
ïåðåäóìîâîþ äëÿ çàâîþâàííÿ ãàëóççþ ÷è ï³äïðèºìñòâîì ñò³éêèõ êîíêóðåíòíèõ
ïîçèö³é º íàÿâí³ñòü ïîð³âíÿëüíèõ ïåðåâàã, ùî äîçâîëÿþòü çàáåçïå÷èòè â³äíîñíî íèæ÷³
âèòðàòè âèðîáíèöòâà, ó ïîð³âíÿíí³ ç êîíêóðóþ÷îþ ãàëóççþ ÷è ï³äïðèºìñòâîì. Îö³íêà
ð³âíÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ ñï³âñòàâëåííÿì íå ëèøå âèðîáíè÷èõ
âèòðàò, à ³ îáñÿã³â òà íîðìè ïðèáóòêó, òà/àáî îáñÿã³â ïðîäàæ³â, òà/àáî ðèíêîâèõ
÷àñòîê. Á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü ïîêàçíèêà ïðè ñï³âñòàâëåíí³ ââàæàºòüñÿ çà äîñòàòíþ
óìîâó äëÿ òîãî, ùîá îö³íèòè ï³äïðèºìñòâî ÿê á³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíå. [1,ñ. 15]

3. Ìåòîä, çàñíîâàíèé íà òåîð³¿ åôåêòèâíî¿ êîíêóðåíö³¿. Ó ÿêîñò³ îñíîâíîãî
³íñòðóìåíòó àíàë³çó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñï³âñòàâëåííÿ ïî-
êàçíèê³â ñòàíó ï³äïðèºìñòâà ç ïîêàçíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-êîíêóðåíò³â òà ç ñåðåäíüî-
ãàëóçåâèìè ïîêàçíèêàìè. Íàéá³ëüø êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè ââàæàþòüñÿ ò³ ï³äïðè-
ºìñòâà, äå íàéêðàùèì ÷èíîì îðãàí³çîâàíà ðîáîòà âñ³õ ï³äðîçä³ë³â òà ñëóæá.

Â îñíîâ³ ìåòîäó ëåæèòü îö³íêà ÷îòèðüîõ ãðóïîâèõ ïîêàçíèê³â ÷è êðèòåð³¿â
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ³ç ïîäàëüøèì ðîçðàõóíêîì ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà. [4,ñ.50]

4. ²íòåãðàëüíèé ìåòîä, ïðè çàñòîñóâàíí³ ÿêîãî ïåðåäáà÷àºòüñÿ ôîðìóâàííÿ ³
ê³ëüê³ñíà îö³íêà ºäèíîãî ³íòåãðàëüíîãî êðèòåð³þ. Îö³íêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ï³äïðèºìñòâ ïîâèííà ́ ðóíòóâàòèñÿ íà ïåâíîìó íàáîð³ ïîêàçíèê³â, îá´ðóíòóâàííÿ ñêëà-
äó ÿêèõ áóäóºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ö³ëåé îö³íêè ³ ïîòðåá ñóá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ. Íà ïðàêòèö³,
çîêðåìà, ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ íàñòóïí³ ìåòîäè ðîçðàõóíêó ³íòåãðàëüíîãî êðèòåð³þ:
ìåòîä ñóì, êîëè, íàïðèêëàä, ï³äñóìîâóþòüñÿ òåìïè ïðèðîñòó âèáðàíèõ ïîêàçíèê³â;
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ñåðåäíÿ àðèôìåòè÷íà çâàæåíà, êîëè òåìè ïðèðîñòó ñóìóþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âàãè
êîæíîãî ïîêàçíèêà çà ÿêèì-íåáóäü ïðèíöèïîì;  ìåòîä ðàíæóâàííÿ àáî ñóìè ì³ñöü,
êîëè ï³äñóìîâóþòüñÿ ì³ñöÿ, äîñÿãíóò³ ï³äïðèºìñòâàìè çà â³ä³áðàíèìè ïîêàçíèêàìè:
íàéìåíøà ñóìà ì³ñöü îçíà÷àº ïåðøå ì³ñöå; ìåòîä áàëüíî¿ îö³íêè, êîëè êîæåí ïîêàçíèê
ìàº ñâ³é âàãîâèé áàë, ³ â áàëàõ îö³íþþòüñÿ ïðèðîñòè ïîêàçíèê³â çà âèçíà÷åíîþ
øêàëîþ; ð³çí³ ìåòîäè ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè. Îö³íêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ìîæå
áóòè ïðîâåäåíà íà îñíîâ³ ðîçðîáêè ðåéòèíãó ï³äïðèºìñòâ, ç óðàõóâàííÿì ñóêóïíîãî
âïëèâó ñêëàäîâèõ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà îñíîâ³ ñóêóïíîãî âïëèâó ÷èííèê³â êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíîñò³. Âàæëèâîþ âèìîãîþ äî òàêî¿ îö³íêè º áàçóâàííÿ íà äàíèõ îô-
³ö³éíî¿ çâ³òíîñò³. [2, ñ. 98]

5. Ìåòîä ñàìîîö³íêè ä³ÿëüíîñò³. Ìåòîä ñàìîîö³íêè âêëþ÷àº ðÿä åòàï³â. Ñïî-
÷àòêó ïðîâîäèòüñÿ åêñïåðòíà îö³íêà óñ³õ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ ô³ðìè (ïåðåë³ê ÿêèõ
çàëåæèòü â³ä ìåòîäó ñàìîîö³íêè) çà âñ³ìà êðèòåð³ÿìè ç ïðèñâîºííÿì ó â³äïîâ³äíîñò³
³ç ñòóïåíåì ðîçâèòêó ï³äõîäó ÷è íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â çíà÷åíü îö³íîê —
0,25; 0,50; 0,75; 1,00. Ñóìó îòðèìàíèõ îö³íîê ïî êîæíîìó êðèòåð³þ ìíîæàòü íà
«âàãó» êðèòåð³þ òà ñóìóþòü. Íàïðèê³íö³ âèâîäèòüñÿ çàãàëüíà îö³íêà ä³ÿëüíîñò³. Íà
öüîìó ðîçðàõóíêîâà ÷àñòèíà àíàë³çó ââàæàºòüñÿ çàâåðøåíîþ. Äàë³ îòðèìàíå çíà÷åí-
íÿ ìàº áóòè ñï³âñòàâëåíèì ç ïîïåðåäíüîþ îö³íêîþ ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà àáî ç îö³í-
êîþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ-êîíêóðåíò³â, çàâäÿêè ÷îìó: ç’ÿâëÿºòüñÿ ïîòóæíèé êàòà-
ë³çàòîð âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà; ôîðìóºòüñÿ ºäèíà ìåòà äëÿ ï³äïðèº-
ìñòâà; âèÿâëÿþòüñÿ ïð³îðèòåòè äëÿ âäîñêîíàëåííÿ; ï³äïðèºìñòâî îòðèìóº îá´ðóí-
òîâàí³ àðãóìåíòè äëÿ óÿâëåííÿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé ó çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³.

Âèñíîâêè. Â ðèíêîâèõ óìîâàõ âèñîêà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà
º çàïîðóêîþ ðîçâèòêó òà îòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîãî ïðèáóòêó. Äîñë³äæåííÿ êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ â Óêðà¿í³,
äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè ¿¿ ÿê êîìïëåêñíó õàðàêòåðèñòèêó ïîòåíö³àëüíèõ ìîæëèâîñòåé
çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã â ïåðñïåêòèâ³.

Â ðåçóëüòàò³ âèâ÷åííÿ òåîðåòè÷íèõ àñïåêò³â áóëî ïðîàíàë³çîâàí³ ìåòîäè îö³í-
êè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ³ ñòðàòåã³÷í³ ìåòîäè ï³äâèùåííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³. Ìåòîäè àíàë³çó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ä³ëÿòüñÿ íà : ãðàô³÷í³,
ìàòðè÷í³, ðîçðàõóíêîâ³ òà êîìá³íîâàí³ (ðîçðàõóíêîâî-ìàòðè÷í³, ðîçðàõóíêîâî-
ãðàô³÷í³) ìåòîäè. Êîæíèé ³ç ìåòîä³â ìàþòü ñâî¿ ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè.
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Âñòóï. Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ íàéá³ëüø àêòóàëüíèì ïèòàííÿì äëÿ àãðàðíîãî ñåêòî-
ðó Óêðà¿íè º ðîçâèòîê ìàëèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ, ôåðìåðñòâà òà â³äòâîðåííÿ óêðà¿-
íñüêîãî ñåëà. Îñê³ëüêè îñíîâíèì çàñîáîì âèðîáíèöòâà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ º
çåìëÿ, òî äëÿ åôåêòèâíîãî ³ äáàéëèâîãî ¿¿ âèêîðèñòàííÿ ñåðåä ³íøèõ âàæëèâèõ ÷èí-
íèê³â (ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå îáëàäíàííÿ, áóä³âë³, òåõíîëîã³¿) íåîáõ-
³äíî ìîòèâóâàòè ñåëÿí, ÿê³ áóäóòü îáðîáëÿòè çåìëþ òà ñïðèÿòè ðîçâèòêîâ³ ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é. Â öüîìó êîíòåêñò³ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ç îäíîãî áîêó ïðîáëåìà
çàéíÿòîñò³ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, à ç ³íøîãî — óðáàí³çàö³ÿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ.

Ïðîáëåìàì çàéíÿòîñò³ â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é
ïðèñâÿ÷åíî ÷èìàëî íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. ¯õ ðåçóëüòàòè øèðîêî âèñâ³òëåí³ ó ïðà-
öÿõ ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ: Ò.Â. Ðåøèòüêî, Ñ.². Áàíäóðè, ².Ô. Ãíèá³äåíêà,
Â.Ñ. Ä³ºñïåðîâà, Ò.Ì. Ê³ð’ÿí, À.Ì. Êîëîòà, Å.Ì.Ë³áàíîâî¿, Ò.Ï. Ïåòðîâî¿, Ê.². ßêóáè
òà ³íøèõ. Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó ïðàö³ çàðóá³æíèõ â÷åíèõ: ².Ñ. Ìàñëîâî¿, Ã.Å. Ñëå-
ç³íãåðà òà ³íø.

Íå çâàæàþ÷è íà âàãîìèé âíåñîê ó âèð³øåíí³ çàäà÷ ùîäî çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ
òà ðîçâèòêó ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ (ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é), ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî ãîñïî-
äàðþâàííÿ ó â³ò÷èçíÿíîìó ñåë³, çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â òà ¿õ
àêòèâíî¿ çàéíÿòîñò³ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ º íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèì.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ ÷èííèê³â, ðîçâèòêó
ìàëèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ òà ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ÿê³ ñïðèÿþòü êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîñò³ óêðà¿íñüêîãî ñåëà.

Ðåçóëüòàòè. Äî ìàëèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ â àãðàðíîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè ïå-
ðåâàæíî â³äíîñÿòü îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêå ðåãóëþºòüñÿ çàêîíîì
Óêðà¿íè «Ïðî îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî» [2, ñ. 1]. Îñê³ëüêè ïåðåâàæíà ÷àñòè-
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäîâîëü÷î¿ ïðîäóêö³¿ âèðîáëÿºòüñÿ ñåëÿíñüêèìè òà ôåð-
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ìåðñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè òî ðîçâèòîê öèõ äâîõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ â³ä³ãðàº âàæ-
ëèâó ðîëü ó âñòàíîâëåíí³ åêîíîì³êè àãðàðíîãî ñåêòîðó.

Äî îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ â³äíîñèòüñÿ ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü
ãðîìàäÿí áåç ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ äî 2 ãà. Ãîëîâíîþ
ìåòîþ ¿õ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ º çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá øëÿõîì âèðîáíèö-
òâà, ïåðåðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿, ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿
¿¿ íàäëèøê³â òà íàäàííÿ ïîñëóã ç âèêîðèñòàííÿì ìàéíà îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà, ó òîìó ÷èñë³ é ó ñôåð³ ñ³ëüñüêîãî çåëåíîãî òóðèçìó [2, ñ. 143].

Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî º ôîðìîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ [1, ñ. 63] ãðî-
ìàäÿí ³ç ñòâîðåííÿì þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âèðîáëÿòè òîâàðíó
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ïðîäóêö³þ, çàéìàòèñÿ ¿¿ ïåðåðîáêîþ òà ðåàë³çàö³ºþ ç ìåòîþ
îòðèìàííÿ ïðèáóòêó íà çåìåëüíèõ ä³ëÿíêàõ, íàäàíèõ ¿ì äëÿ âåäåííÿ ôåðìåðñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà, â³äïîâ³äíî çàêîíó «Ïðî ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî»[3, ñ. 218].

Îñê³ëüêè ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî º ôîðìîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî
çã³äíî êëàñèô³êàö³¿ Ãîñïîäàðñüêîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, âîíî íàëåæèòü äî ìàëîãî
ï³äïðèºìíèöòâà. Äî îñíîâíèõ â³äì³ííîñòåé ôåðìåðñüêîãî ³ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî
ãîñïîäàðþâàííÿ ìîæíà â³äíåñòè:

– ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî íà â³äì³íó â³ä îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàð-
ñòâà º ôîðìîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåòîþ ÿêîãî º îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Îñî-
áèñòå æ ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî âèðîáëÿº ïðîäóêö³þ äëÿ çàäîâîëåííÿ îñîáèñòèõ ïî-
òðåá, à ðåàë³çîâàí³ íà ðèíêó íàäëèøêè º òðóäîâèìè äîõîäàìè ñåëÿí. Çà çàêîíîì [2,
ñ. 143] îñîáèñòèì ñåëÿíñüêèì ãîñïîäàðñòâîì çàéìàþòüñÿ ô³çè÷í³ îñîáè, îñê³ëüêè
öåé âèä ä³ÿëüíîñò³ íå â³äíîñèòüñÿ äî ï³äïðèºìíèöüêî¿ íà â³äì³íó â³ä ôåðìåðñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà;

– â³äïîâ³äíî äî çàêîíó «Ïðî ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî» ïðè âåäåíí³ ôåðìåðñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè º îáîâ’ÿçêîâèì íà â³äì³íó â³ä îñîáèñòîãî
ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðþâàííÿ, äå òàêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ âåäåòüñÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè;

ð³çíèöÿ â çåìåëüíèõ íàä³ëàõ. Äëÿ âåäåííÿ îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà
âèêîðèñòîâóþòü çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ðîçì³ðîì íå á³ëüøå 2 ãåêòàðà [2, ñ. 144]. Äëÿ âåäåííÿ
ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü äî 100 ãà çåìë³ [3, ñ. 225];

– ôåðìåðñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ìîæóòü çàéìàòèñü îñîáè, ùî äîñÿãëè 18-ð³÷íî-
ãî â³êó, à òàêîæ ä³òè ôåðìåð³â (÷ëåíè ôåðìåðñüêîãî ãîñïîäàðñòâà), ùî äîñÿãëè
14-ð³÷íîãî â³êó íà â³äì³íó â³ä îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, äå â³äñóòí³ â³êîâ³
îáìåæåííÿ;

– ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî ñòâîðþº íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà çàáåçïå÷óº çàéíÿò³ñòü
ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, îñê³ëüêè º ôîðìîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âåäåííÿ îñî-
áèñòîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà º ñïðàâîþ âñ³º¿ ðîäèíè ³ äëÿ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ò³ëüêè ïðàöÿ ÷ëåí³â ðîäèíè.

² ôåðìåðñüêå, ³ îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü ó
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îñê³ëüêè ïåðåâàæíó ÷àñòèíó âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿
â àãðàðíîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè ñòâîðþþòü ñàìå ö³ ãîñïîäàðñòâà. Çà äàíèìè Äåðæêîì-
ñòàòó ó ñ³÷åí³ — âåðåñí³ 2010 íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ òâàðèííèö-
òâà — ì’ÿñà, ìîëîêà òà äåÿêèõ âèä³â êóëüòóð ðîñëèííèöòâà (êàðòîïëÿ, êóêóðóäçà
òîùî) ïðèïàäàº ñàìå íà ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ. Íà ¿õ äîëþ ïðèïàäàº âèðîáíèöòâî
98, 5% êàðòîïë³, 91% îâî÷³â â³äêðèòîãî ´ðóíòó, 37% ÿðèõ êóëüòóð [5].

Íà íàøó äóìêó, çíà÷íèé â³äñîòîê ó÷àñò³ ãîñïîäàðñòâ íàñåëåííÿ ó çàãàëüíîìó
âèðîáíèöòâ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ º äóæå ïîçèòèâíèìè ìîìåíòîì â³ò÷èç-
íÿíîãî ðîçâèòêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ àãðàðíîãî ñåêòîðó òîìó ùî ïðîäóêö³ÿ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ â îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ ìàº çíà÷íî âèù³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³
í³æ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ïðîäóêö³ÿ âèðîáëåíà çà óìîâ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà.
Â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà ³ç çàñòîñóâàííÿì âàæêî¿ òåõí³êè çíà÷íî ïî-
ã³ðøóºòüñÿ ´ðóíò, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü ñàìî¿ ïðîäóêö³¿. Äî ³íøèõ íåãà-
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òèâíèõ ÷èííèê³â âåäåííÿ ïðîìèñëîâîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî
á³îëîã³÷íî¿ ïåðåâòîìè ´ðóíò³â, íàêîïè÷åííÿ â íèõ ïåâíèõ âèä³â øê³äíèê³â ³ çáóä-
íèê³â õâîðîá, çíà÷íîãî ïîã³ðøåííÿ ¿õ ðîäþ÷îñò³ â³äíîñÿòüñÿ:

– âèêîðèñòàííÿ ñèíòåòè÷íèõ ìàòåð³àë³â;
– íåäîäåðæàííÿ ïðàâèë ñ³âîçì³í;
– çàñòîñóâàííÿ õ³ì³÷íèõ äîáðèâ, ïåñòèöèä³â, ãåðá³öèä³â òà ³íøèõ àãðîõ³ì³êàò³â.
Ñüîãîäí³ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ïðîäóêö³ÿ ïîä³ëÿºòüñÿ íà çâè÷àéíó òà îðãàí³÷-

íó. Ïðè ÷îìó îðãàí³÷íà ïðîäóêö³ÿ ö³íóºòüñÿ ñïîæèâà÷àìè íàáàãàòî á³ëüøå í³æ çâè-
÷àéíà, îñê³ëüêè âîíà ìàº á³ëüø âèñîêó ÿê³ñòü ³ â³äïîâ³äíî á³ëüø âèñîêó ö³íó. Âèðîá-
íèöòâî îðãàí³÷íèõ ïðîäóêò³â ó ñâ³ò³ àêòèâíî ðîçâèâàºòüñÿ îñòàíí³ äåñÿòü ðîê³â. Ëþäè
âñå á³ëüøå ïî÷èíàþòü ö³íóâàòè ñàìå «íàòóðàëüí³» ïðîäóêòè, òîáòî ò³, ÿê³ âèðîùåí³
áåç çàñòîñóâàííÿ õ³ì³êàò³â, ñèíòåòè÷íèõ äîáðèâ, à òàêîæ ÃÌÎ. Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà
çíà÷íó ð³çíèöþ â ö³í³ ì³æ çâè÷àéíîþ ³ îðãàí³÷íîþ ïîïèò íà ïðîäóêö³þ, âèðîùåíó çà
óìîâ îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà â êðà¿íàõ ªâðîïè òà â ÑØÀ º âèñîêèì. Íàéá³ëüøèì
ïîïèòîì ïðîäóêòè îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà êîðèñòóþòüñÿ â ªâðîñîþç³ òà Øâåéöàð³¿.
ßê çàçíà÷àº Óðñ Íèããëè, âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè îðãàíè÷åñêîãî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî äâèæåíèÿ (IFOAM), ñüîãîäí³ ðèíîê îðãàí³÷íîãî ñ³ëüñüêîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà çàéìàº 20% â³ä çàãàëüíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ðèíêó [7].

Ï³ä îðãàí³÷íèì çåìëåðîáñòâîì, àáî îðãàí³÷íèì ñ³ëüñüêèì ãîñïîäàðñòâîì ðî-
çóì³þòü àãðîâèðîáíè÷ó ïðàêòèêó, ÿêà íå âèêîðèñòîâóº ñèíòåòè÷íèõ õ³ì³êàò³â (äîá-
ðèâ, ïåñòèöèä³â, àíòèá³îòèê³â òîùî), çä³éñíþº ì³í³ìàëüíó îáðîáêó ́ ðóíòó òà íå çàñ-
òîñîâóº ãåíåòè÷íî ìîäèô³êîâàíèõ îðãàí³çì³â (ÃÌÎ) é îõîïëþº òàê³ ñôåðè, ÿê ðîñ-
ëèííèöòâî, îâî÷³âíèöòâî, ñàä³âíèöòâî, òâàðèííèöòâî òîùî. Îðãàí³÷íå çåìëåðîáñòâî
íàëåæèòü äî àëüòåðíàòèâíèõ ìåòîä³â âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ ´ðóíòó-
þòüñÿ íà ãëèáîêîìó çíàíí³ ïðîöåñ³â, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ïðèðîä³, ñïðÿìîâàí³ íà ïî-
ë³ïøåííÿ ñòðóêòóðè ́ ðóíò³â, â³äòâîðåííÿ ¿õ ïðèðîäíî¿ ðîäþ÷îñò³ òà ñïðèÿþòü óòâî-
ðåííþ åêîëîã³÷íî ñò³éêèõ àãðîëàíäøàôò³â [4]. Îðãàí³÷íå àðãîâèðîáíèöòâî ñïðÿìî-
âàíå íà çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ, ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà é îòðèìàííÿ ïðîäóêö³¿ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ðå÷îâèí òà ìåòîä³â ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ. «Äëÿ îòðèìàííÿ ñòàòóñó
«îðãàí³÷íî¿» ïðîäóêö³ÿ ìàº ïðîéòè ïåðåâ³ðêó íà â³äïîâ³äí³ñòü ïåâíèì ñòàíäàðòàì.
Íàéá³ëüø âèêîðèñòîâóâàíèìè â Óêðà¿í³ º ñòàíäàðòè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, à ñàìå:
Ïîñòàíîâà Ðàäè ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ¹ 834/2007 òà Ïðàâèëà ¿¿ çàñòîñóâàííÿ (Ïîñòà-
íîâà 2008 ð. ¹ 889). Â³äïîâ³äí³ íàö³îíàëüí³ ñòàíäàðòè â Óêðà¿í³ ïîêè ùî â³äñóòí³» —
çàçíà÷àº Êñåí³ÿ Ãëàä÷åíêî, ìåíåäæåð ç ÿêîñò³ êîìïàí³¿ «Îðãàí³ê Ñòàíäàðò». Â Óêðà¿í³
º ëèøå îäèí âëàñíå óêðà¿íñüêèé îðãàí ñåðòèô³êàö³¿ — «Îðãàí³ê Ñòàíäàðò», àëå íà
òåðèòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè ïðàöþþòü òàêîæ ïîíàä 10 ³íîçåìíèõ êîìïàí³é — ç Ïîëüù³,
Ãîëëàíä³¿, Í³ìå÷÷èíè, Óãîðùèíè [6].

Òåõíîëîã³¿ îðãàí³÷íîãî âèðîáíèöòâà øâèäêî ïîøèðþþòüñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Òàê,
ëèøå â êðà¿íàõ ªÑ ê³ëüê³ñòü «îðãàí³÷íèõ ãîñïîäàðñòâ» çà 15 ðîê³â çðîñëà ó ïîíàä
20 ðàç³â. Çà äàíèìè Ï.Ô. Êóëèíè÷à â Óêðà¿í³ îðãàí³÷íà ïðîäóêö³ÿ âèðîáëÿºòüñÿ ó
ïîíàä 70 ãîñïîäàðñòâàõ ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ. Âèðîùóþ÷è îðãàí³÷íó ïðîäóêö³þ âñüîãî
íà ïëîù³ 239,5 òèñ. ãà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü, Óêðà¿íà ïîñ³äàº 16-å ì³ñöå ó
ñâ³ò³ ñåðåä á³ëüø í³æ 100 êðà¿í, îá³éøîâøè ë³äåð³â îðãàí³÷íîãî ðóõó — Óãîðùèíó,
Äàí³þ, Øâåö³þ òà Øâåéöàð³þ. Ïðè öüîìó äîëÿ ñåðòèô³êîâàíèõ ïëîù ñåðåä çàãàëüíî¿
ïëîù³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ñòàíîâèòü áëèçüêî 0,6%, òîä³ ÿê ó ñóñ³äí³õ ×åõ³¿,
Åñòîí³¿, òà Óãîðùèí³ — öåé ïîêàçíèê ñòàíîâèòü 5, 05, 3,05, òà 1,7% â³äïîâ³äíî.
Åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî ³ â Óêðà¿í³ âæå ñôîðìóâàâñÿ ñåãìåíò ñïîæèâà÷³â ïðîäîâîëü-
ñòâà îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà (3-5%, íàñàìïåðåä ó âåëèêèõ ì³ñòàõ), ÿê³ ãîòîâ³ ïëà-
òèòè íà 40 — 50% âèùó ö³íó çà òàê³ òîâàðè. Çàâäÿêè âèñîê³é ÿêîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ
´ðóíò³â, ÷îðíîçåìàì, íà ÿê³ áàãàòà íàøà êðà¿íà, òà îáðîáö³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
óã³äü, ùî çàñíîâàí³ ïåðåâàæíî íà ñåëÿíñüê³é ïðàö³, Óêðà¿íà ìîæå ñòàòè ë³äåðîì ïî
âèðîáíèöòâó îðãàí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó.
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ßê óæå çàçíà÷àëîñü ôåðìåðñòâî ³ îñîáèñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðþâàííÿ â³ä³ãðà-
þòü âàæëèâó ðîëü ÿê ó ðîçâèòêó àãðàðíîãî ñåêòîðó, òàê ó â³ò÷èçíÿí³é åêîíîì³ö³ â
ö³ëîìó. Òîìó, íà íàøó äóìêó, äåðæàâ³ íåîáõ³äíî ï³äòðèìóâàòè ñòàíîâëåííÿ òà ðîç-
âèòîê öèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
àãðàðíèé ñåêòîð Óêðà¿íè ìàº ïîòåíö³éíî âåëèê³ ïåðñïåêòèâè êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ íà ñâ³òîâîìó ðèíêó çàâäÿêè ó÷àñò³ ìàëèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ ó âàëîâîìó
âèðîáíèöòâ³ â³ò÷èçíÿíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. ²ñíóº ðÿä ïðîáëåì, ÿê³ íå
ò³ëüêè íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà ÀÏÊ, àëå é ñòâîðþþòü çàãðîçó ÿêîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ
´ðóíò³â, à îòæå ÿêîñò³ â³ò÷èçíÿíî¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿. Äî òàêèõ ïðî-
áëåì â³äíîñÿòüñÿ ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè, çîêðåìà:

– çíèæåííÿ çàéíÿòîñò³;
– íèçüêèé ð³âåíü çàðîá³òíî¿ ïëàòè;
– íåäîñòàòíüî ðîçâèíóòà ³íôðàñòðóêòóðà àãðàðíîãî ðèíêó òà ïðèïèíåííÿ ôóí-

êö³îíóâàííÿ îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³;
– â³äñóòí³ñòü óìîâ äëÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ

êîîïåðàòèâ³â;
– ñëàáî ðîçâèíåí³ âèðîáíè÷à, êðåäèòíà, çáóòîâà òà ³íøà êîîïåðàö³ÿ;
– íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü íà ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³ÿ êðà¿íè;
– íèçüê³ êóëüòóðíî-ïîáóòîâ³ óìîâè æèòòÿ.
Çàçíà÷åí³ ïðè÷èíè ñïðèÿþòü ç îäíîãî áîêó çíèæåííþ íàðîäæóâàíîñò³ íà ñåë³,

à ç ³íøîãî — â³äòîêó ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ, îñîáëèâî ìîëîä³, äî ì³ñò ³ çà êîðäîí
çàðàäè á³ëüø âèñîêèõ çàðîá³òê³â òà â ïîøóêàõ «êðàùî¿ äîë³». Çìåíøåííÿ ÷èñåëü-
íîñò³ ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â âïëèâàº íà ñêîðî÷åííÿ ìàëîãî á³çíåñó â ñ³ëüñüêîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³, çíèæåííþ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ (ò³º¿ ÷àñòèíè, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ ãîñïîäàðñòâàìè íàñåëåííÿ), à òàêîæ çíèêíåííþ â³ò÷èçíÿíèõ ñåëèù.
Çàçâè÷àé, â òàêèõ âèïàäêàõ êîëè íåìà ñåëÿí, ÿê³ áàæàþòü ïðàöþâàòè â ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³ òà îáðîáëÿòè çåìëþ, ïðèéìàºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî ââåäåííÿ òà çàñòîñóâàí-
íÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ìàøèííî¿ âàæêî¿ òåõí³êè, ùî ìàéæå íå ïîòðåáóº ëþäñüêî¿
ïðàö³. Äëÿ óêðà¿íñüêîãî àãðàðíîãî ñåêòîðó òàê³ øëÿõè ðîçâèòêó º äóæå íåãàòèâíè-
ìè, îñê³ëüêè çàñòîñóâàííÿ ìàøèííî¿ òåõí³êè òà àãðîõ³ì³êàò³â ñïðèÿº:

– óíåìîæëèâëþº âåäåííÿ îðãàí³÷íîãî çåìëåðîáñòâà;
– çá³ëüøóº ê³ëüê³ñòü áåçðîá³òíèõ â êðà¿í³, îñê³ëüêè óðáàí³çîâàí³ ñåëÿíè øóêà-

þòü ñîá³ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ â ì³ñòàõ;
– â³äòîêó êâàë³ô³êîâàíèõ ñïåö³àë³ñò³â òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ðîá³òíèê³â çà

êîðäîí.
Äëÿ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííÿ âèùåçàçíà÷åíî¿ ñèòóàö³¿ äåðæàâ³ íåîáõ³äíî âïðî-

âàäèòè çàõîäè, ùî ñïðèÿòèìóòü ðîçâèòêó óêðà¿íñüêîãî ñåëà òà çá³ëüøåííþ ÷èñåëü-
íîñò³ ñåëÿí, à ñàìå:

– äåðæàâíà ï³äòðèìêà ðîçâèòêó ìåðåæ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îáñëóãîâóþ-
÷èõ êîîïåðàòèâ³â (ïåðåðîáí³, çàãîò³âåëüíî-çáóòîâ³, ïîñòà÷àëüíèöüê³, ñåðâ³ñí³ òîùî),
ÿê³ ñïðÿìîâóþòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà îáñëóãîâóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî òà ³íøî-
ãî âèðîáíèöòâà ó÷àñíèê³â êîîïåðàòèâó ³ íå ñòàëÿòü çà ìåòó îòðèìàííÿ ïðèáóòêó, ÿê
âàæëèâîãî ÷èííèêà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ òà
ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ;

– ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçøèðåííÿ ñôåðè çàéíÿòîñò³ íà ñåë³ ñòèìóëþþ÷è ðîç-
âèòîê åôåêòèâíèõ ôîðì ï³äïðèºìíèöòâà ÿê ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³, òàê ³ â íå-
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèäàõ ä³ÿëüíîñò³;

– çàáåçïå÷åííÿ ñïðèÿòëèâî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè äëÿ ðîçâèòêó êîîïåðàòèâ³â òà
íîâèõ ôîðì ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³;

– ñïðèÿííÿ ï³äâèùåííþ ð³âíÿ äîõîä³â òà ïîë³ïøåííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ;
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– ðîçðîáêà òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîãðàì ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ êðåäèòíî¿
êîîïåðàö³¿;

– çìåíøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ áàð’ºð³â ³ ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ìàëèì ôîðì
ï³äïðèºìíèöòâà øëÿõîì îáìåæåííÿ ïîâíîâàæåíü êîíòðîëþþ÷èõ îðãàí³â âòðó÷àòè-
ñÿ ó ïîòî÷íó ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü;

– ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè àãðàðíîãî ðèíêó òà äîðàä÷èõ ñëóæá.
Âèñíîâêè. Â³äòàê, ðîçâèòîê ôåðìåðñòâà òà àêòèâíà ó÷àñòü îñîáèñòèõ ñåëÿíñü-

êèõ ãîñïîäàðñòâ ó âèðîáíèöòâ³ îñíîâíèõ âèä³â ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà º
âàæëèâèì ÷èííèêîì ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ÀÏÊ Óêðà¿íè. Òîìó äåð-
æàâíà ï³äòðèìêà öèõ ôîðì ãîñïîäàðþâàííÿ ó âèãëÿä³ ñïåö³àëüíèõ äåðæàâíèõ ïðî-
ãðàì, äîòàö³é, ñóáñèä³é, ï³ëüãîâîãî êðåäèòóâàííÿ, âïðîâàäæåííÿ íîâî¿ ô³ëîñîô³¿ ãîñ-
ïîäàðþâàííÿ, çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî º âàæëèâèì ôàêòîðîì ðîçâèòêó
â³ò÷èçíÿíîãî àãðàðíîãî ñåêòîðó.
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Âñòóïëåíèå. Èçó÷åíèå îñîáåííîñòåé ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ íå òåðÿåò ñâîåé
àêòóàëüíîñòè â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèé. Ýêîíîìè÷åñêàÿ íàóêà äîëãîå âðåìÿ êîíöåíò-
ðèðîâàëà ñâîå âíèìàíèå íà îáúÿñíåíèè ðûíî÷íîãî ðîñòà è êîíêóðåíòíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ â îñíîâíîì ñî ñòîðîíû ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïðè ýòîì ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñ-
õîäû ðàññìàòðèâàëèñü â êà÷åñòâå çàâèñèìîé ïåðåìåííîé è, ãäå òàêîå, âîçìîæíî,
äîïóñêàëîñü, ÷òî ïîòðåáëåíèå ðàñòåò âñëåä çà ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà. Â ïðîòèâîâåñ
òàêîìó ïîäõîäó íåêîòîðûìè çàðóáåæíûìè è ðîññèéñêèìè ó÷åíûìè äîêàçûâàåòñÿ
[1], ÷òî íàðàñòàíèå îáúåìîâ ïðîäàæ òîâàðîâ è óñëóã ïðîèñõîäèò íå ïðîèçâîëüíî. Îíî
îáóñëîâëåíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, îáùåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé, êîíúþíêòóðîé ðûí-
êà è ðàñòóùèì ðàçíîîáðàçèåì ïðåäëàãàåìûõ áëàã, à ñ äðóãîé — èçìåíåíèÿìè â
ïðåäïî÷òåíèÿõ ïîòðåáèòåëåé, ñïîñîáíîñòüþ îöåíêè ïðåäïðèÿòèÿìè ñèòóàöèè íà
ðûíêå ñ òî÷êè çðåíèÿ íàñûùåíèÿ ïîòðåáíîñòåé è ò.ä.

Ïîñòàíîâêà çàäàíèÿ. Öåëüþ ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå ìàðêåòèíãîâûõ
ïîäõîäîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé.

Ðåçóëüòàòû. Ýìïèðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ìàðêåòèíãà îáíàðóæèâà-
þò ïðÿìóþ çàâèñèìîñòü ïðèáûëüíîñòè êîìïàíèè îò åå âíèìàíèÿ ê âîïðîñàì ïîòðå-
áèòåëåé, à ïðåäïðèÿòèÿ, íàøåäøèå ðûíî÷íûå íèøè, â êîòîðûõ îãðàíè÷åíèÿ ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ñïðîñà ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò (èëè ñïðîñ çàìåòíî áîëüøå ïðåäëîæå-
íèÿ), ïîêàçûâàþò óñòîé÷èâûé ðîñò, êàêèìè áû íè áûëè èõ ðàçìåðû, ðåñóðñîîáåñïå-
÷åííîñòü è â öåëîì êîëåáàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû â Ðîññèè è ìèð [2]. Ýòî
ïîçâîëÿåò íàì ñäåëàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñ ðàçâèòèåì ìèðîâîé ýêîíîìèêè ôîðìè-
ðîâàíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøåé çàäà÷åé ìàðêåòèíãîâîé
ïîëèòèêè è ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé, íåçàâèñèìî îò âèäîâ òîâàðîâ è óñëóã.

Ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå (àíãë. Consumer behavior) — ñîâðåìåííàÿ, ïðå-
òåíäóþùàÿ íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü âåòâü ìàðêåòèíãîâûõ çíàíèé, êëþ÷åâàÿ ñôåðà ìàð-
êåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, õàðàêòåðèçóþùàÿ ïîâåäåíèå ðàçëè÷íûõ, êàê ïðàâèëî,
öåëåâûõ, ãðóïï ïîòðåáèòåëåé, ïðåæäå âñåãî â îòíîøåíèè ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèé î
ïîêóïêàõ. Ïðåäøåñòâåííèêîì ïîâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé êàê ñôåðû èññëåäîâàíèÿ è
äèñöèïëèíû ñòàëà òåîðèÿ ïîòðåáëåíèÿ, â ðàçðàáîòêå êîòîðîé ïðèíÿëî ó÷àñòèå íåìà-
ëî âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, çàòåì îíà áûëà ïðîäîëæåíà áîëüøèì êîëè÷åñòâîì óçêîñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ èññëåäîâàíèé ýêîíîìèñòîâ ðàçíûõ ñòðàí. Êðàòêî ðàññìîòðèì îñ-
íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè èññëåäîâàíèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ (ñì. òàáëèöó 1).

Èññëåäîâàíèå ïîâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëåé — ýòî âå÷íàÿ òåìà, êîòîðóþ íà÷àë èññëå-
äîâàòü åùå äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô Ïëàòîí, ïðîäîëæèë À. Ñìèò è åãî ïîñëåäîâàòåëè
(ñì. òàáëèöó âûøå). Âàæíûì ýòàïîì òåîðåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áûë âûõîä â 1968 ãîäó â
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ÑØÀ ïåðâîãî èçäàíèÿ êíèãè «Ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé», îäíàêî êàê äèñöèïëèíà
ïîâåäåíèå ïîòðåáèòåëåé íàõîäèëîñü íà ñòàäèè ðàçâèòèÿ, îïèðàÿñü íà äîñòèæåíèÿ äðóãèõ
íàóê — ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè, ìåíåäæìåíòà, ïñèõîëîãèè, ñîöèîëîãèè, àíòðîïîëîãèè,
íåìíîãî÷èñëåííûõ â òî âðåìÿ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, èçó÷àâøèõ ïîòðåáèòåëüñêîå
ïîâåäåíèå è òî÷íûõ íàóê (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ).

Òàáëèöà 1. Ýâîëþöèÿ èññëåäîâàíèé ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ â XIX-XXI ââ.

№ Годы Kраткаяѝхарактеристикаѝисследованийѝиѝосновныеѝсобытия

1. III-IVѝвв.ѝдо
н.э.

ГреческийѝфилософѝПлатон,ѝкоторыйѝбылѝученикомѝСократаѝи
учителемѝАристотеля,ѝразделялѝпринятиеѝрешенийѝнаѝдвеѝкатегории
посредствомѝчувствѝиѝрациональныхѝрешений.

2. Середина
XVIIIѝв.

ПродолжилѝтрудыѝПлатонаѝА.ѝСмит.ѝА.ѝСмитѝвѝкнигеѝ«Теорияѝнравст-
венныхѝчувств»ѝнаписал,ѝчтоѝпринятиеѝрешенийѝделитсяѝнаѝдвеѝсос-
тавляющие:ѝ1)ѝчувства,ѝэмоции,ѝтакиеѝкакѝлюбовь,ѝзлость,ѝненависть,
которыеѝонѝназвалѝ«страсти»;ѝ2)ѝпричины,ѝтакѝназываемыйѝ«бесприс-
трастныйѝзритель».ѝА.ѝСмитѝписал,ѝчтоѝмножествоѝкаждодневных
вопросовѝвозникаетѝиз-заѝтого,ѝчтоѝсуществуетѝпротивопоставление
междуѝстрастями,ѝпринятиеѝрешений,ѝсѝпомощьюѝкоторыхѝдаетѝудов-
летворение,ѝиѝсѝпомощьюѝрациональногоѝдолгосрочногоѝпланирования.
«Удовольствие,ѝкотороеѝмыѝможемѝполучитьѝчерезѝ10ѝлет,ѝинтересует
насѝнамногоѝменьшеѝпоѝсравненииѝсѝтем,ѝкотороеѝмыѝможемѝполучить
сегодняѝиѝсейчас»ѝ—ѝверилѝСмит.ѝЧастоѝбываетѝтрудноѝнайтиѝопти-
мальноеѝрешение.
Вѝизвестнойѝкнигеѝ«Богатствоѝнародов»ѝА.ѝСмитѝписалѝпроѝпопуляр-
ностьѝлотереи,ѝкакѝобѝоднойѝизѝсоставляющихѝчувственногоѝповедения
людейѝвѝотличиеѝотѝнелюбвиѝплатитьѝзаѝстраховкуѝ[9].

3. Kонец
XVIIIѝв.

Дж.ѝС.ѝМиллѝвѝпродолженииѝтеорииѝА.ѝСмитаѝвѝсвоейѝтеорииѝ«психи-
ческойѝхимии»ѝсравнивалѝсовокупностиѝсочетанийѝхимическихѝэле-
ментов.
ДалееѝФ.ѝЕ.ѝЕджеворсѝсуммировалѝчувстваѝприѝпринятииѝрешенияѝв
книгеѝ«Математическаяѝпсихология».
А.ѝМаршалѝотметилѝбольшойѝвкладѝвѝповеденииѝпотребителей
престижностиѝтойѝилиѝинойѝпокупки,ѝнапримерѝпрестижность
большогоѝдома,ѝшелковойѝшляпыѝиѝт.д.
А.ѝПигуѝвновьѝвысказалѝмысльѝоѝтом,ѝчтоѝчащеѝлюдиѝпредпочитают
сиюминутноеѝудовлетворениеѝпотребностиѝотсроченному.

4. KонецѝXIXѝв.
-ѝXXѝв.

Т.ѝВебленѝпредложилѝтеориюѝпоказногоѝ(престижного)ѝпотребления;
Г.ѝЗиммельѝвыдвинулѝрядѝключевыхѝидейѝтеорииѝмоды;
В.ѝЗомбартѝпредложилѝконцепциюѝроскошиѝвѝпотреблении;
М.ѝВеберѝсформулировалѝконцепциюѝстатусныхѝгруппѝиѝпротестантс-
койѝэтики.

5. 1920-еѝгоды Началоѝ20-хѝгг.ѝ—ѝориентацияѝнаѝпроизводствоѝиѝпоявлениеѝбольшого
числаѝинновационныхѝтоваровѝнаѝрынкеѝпозволялаѝпроизводителю
полагатьсяѝнаѝсобственныйѝопытѝиѝмнениеѝприѝпродвиженииѝтоваровѝи
считать,ѝчтоѝпотребительѝприобрететѝвсе,ѝчтоѝбудетѝпроизведено.
Kонецѝ20-хѝгг.ѝ—ѝпроизводятсяѝпервыеѝисследованияѝпотребительс-
когоѝповеденияѝ(Р.ѝKейтѝназвалѝэтотѝсдвигѝвѝстратегииѝзападныхѝфирм
«маркетинговойѝреволюцией»)

6. 1930-еѝгоды Б.ѝУотсонѝиспользовалѝпрактическиеѝаспектыѝэкономико-психологи-
ческогоѝподходаѝкѝрекламеѝиѝдоказалѝважностьѝповторенияѝрекламы
дляѝсозданияѝосведомленностиѝиѝпредпочтений.

7. 1950-еѝгоды Начинаютѝпроводитьсяѝ«мотивационныеѝисследования»ѝпотребителей,
строившиесяѝнаѝглубокихѝинтервьюѝиѝтесноѝсвязанныеѝсѝтрадицией
психоанализаѝЗ.ѝФрейда.
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Çàê³í÷åííÿ òàáë.

Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî ìàòåðèàëàì [1; 9; 10].

Ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ: îñîçíàíèå ñîáñòâåííûõ ïîòðåá-
íîñòåé / èíòåðåñîâ, âûáîð ïîêóïêè, òîðã, èñïîëüçîâàíèå êóïëåííîãî, ìíîãîêðàòíîå
ïîâòîðåíèå ýòîãî öèêëà ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçíûì òîâàðàì è â ðàçíîå âðåìÿ, à òàêæå
ñîäåðæèò â ñåáå îáîçíà÷åíèå ìåñòà äåéñòâèÿ: ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã. Ñ ýòîé òî÷êè
çðåíèÿ, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ðûíîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó ñîöèàëüíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì. Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå ôàêòîðû, äåéñòâó-
þùèå íà ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå.

Â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå íàñòóïèëà ýïîõà, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü âåêîì ïîòðå-
áèòåëÿ, ïîñêîëüêó òî, êàêèå ïðåäïðèÿòèÿ, òîâàðû è óñëóãè áóäóò ñóùåñòâîâàòü,
îïðåäåëÿåòñÿ âûáîðîì ïîòðåáèòåëÿ. Ñîâðåìåííûå ïîòðåáèòåëè îáëàäàþò áîëüøèì
âëèÿíèåì, ÷åì êîãäà-ëèáî ïðåæäå, îíè îïðåäåëÿþò äâå òðåòè ýêîíîìèêè ðàçâèòûõ

№ Годы Kраткаяѝхарактеристикаѝисследованийѝиѝосновныеѝсобытия

РекламноеѝагентствоѝTedѝBatesѝпредложилоѝформулуѝUSPѝ(уникальное
торговоеѝпредложение),ѝкотораяѝприменяласьѝдляѝописанияѝважности
выгодныхѝсторонѝтовара.

8. 1960-еѝгоды Вѝисследованияхѝосновнымѝтеоретическимѝпостулатомѝстало
пониманиеѝпотребителяѝкакѝинформационногоѝпроцессаѝ(рациональное
поведение):ѝпотребительѝуподоблялсяѝкомпьютеру,ѝполучающемуѝи
перерабатывающемуѝинформациюѝдляѝподготовкиѝрешения
относительноѝвыбораѝтоваровѝилиѝуслуг.

9 1968ѝгод Первоеѝизданиеѝкнигиѝ«Поведениеѝпотребителей»;
Появлениеѝ«ФедерацииѝПотребителейѝАмерики»ѝ(ConsumerѝFederation
ofѝAmericaѝ—ѝCFA)ѝвѝСША.

10 1969ѝгод ОснованиеѝАссоциацииѝисследованияѝпотребителейѝ(Associationѝof
ConsumerѝResearchѝ—ѝACR)ѝвѝСША.

11 1970-еѝгоды Завершениеѝпроцессаѝинституционализации,ѝтоѝестьѝпревращения
потребительскойѝэкономикиѝвѝсамостоятельнуюѝдисциплину.
Появлениеѝпотребительскихѝассоциацийѝиѝорганизацийѝвѝразных
странахѝмираѝФ.ѝБокѝввелѝвѝоборотѝиѝобосновалѝпонятиеѝ«культурный
шок»,ѝегоѝвлияниеѝнаѝформированиеѝпотребительскогоѝповедения.
Д.ѝKанеманѝиѝфизикѝА.ѝТверскиѝвыяснилиѝкакѝлюдиѝпринимают
решенияѝвѝситуацииѝнеопределенности,ѝтоѝестьѝриска.ѝУченые
пришлиѝкѝвыводу,ѝчтоѝлюдиѝориентируютсяѝнаѝэвристические
правила.

12 1980-еѝгоды Обращениеѝвниманияѝнаѝисследованияѝвѝобластиѝмаркетингаѝспеци-
алистовѝдругихѝгуманитарныхѝнаукѝ(антропологии,ѝсоциологииѝиѝдр.),
тоѝестьѝрасширениеѝвзглядаѝнаѝпотребительскоеѝповедение;ѝвозникает
критикаѝтрадиционногоѝподходаѝкѝпотребительскомуѝповедению.

13 1990-еѝгоды «Новыйѝподход»ѝкѝисследованиюѝпотребителей,ѝхарактеризующийся
фокусомѝнаѝкультурныеѝразличия,ѝкоммуникационныеѝиѝсоциальные
проблемы,ѝбылѝпризнанѝнарядуѝсѝтрадиционнойѝшколой.
Началоѝкомплексныхѝиѝрегулярныхѝисследованийѝповеденияѝпотре-
бителейѝвѝРоссии,ѝпроводимогоѝпоѝинициативеѝзарубежных,ѝаѝвпос-
ледствииѝиѝроссийскихѝкомпаний,ѝрекламныхѝиѝмаркетинговых
агентств,ѝнаучныхѝобществ.

14 2000-еѝгоды Развитиеѝновыхѝконцепцийѝиѝтеорийѝмаркетингаѝиѝменеджмента,ѝчтоѝв
дальнейшемѝпослужилоѝформированиюѝмногообразныхѝтеорий,
взглядовѝнаѝпотребителяѝиѝегоѝповедение,ѝопределилоѝперспективные
теоретическиеѝиѝэмпирическиеѝисследования



88

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

ñòðàí [5]. Â ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé âñå áîëåå ïðåîáëàäàåò êëè-
åíò-öåíòðèðîâàííàÿ ñòðàòåãèÿ è îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáèòåëåé, ò.å. ñòðàòåãè÷åñêîå
ðåøåíèå î êîíöåíòðàöèè âñåõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà îáñëóæèâàíèè è óäîâëåòâî-
ðåíèè ïîêóïàòåëåé, ïîíèìàíèå òåíäåíöèé â èõ ïîâåäåíèè, èçó÷åíèå ãëîáàëüíûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ ðûíêîâ, ïðîãíîçîâ ìîäåëåé ïîêóïêè è ïîòðåáëåíèÿ, ìåòîäîâ êîì-
ìóíèêàöèè äëÿ íàèáîëåå àêòèâíîãî îõâàòà öåëåâûõ ðûíêîâ.

Îñîáåííîñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèé è èññëåäîâàòåëåé èìåííî ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî îíè îáóñëîâëèâàþò êîëåáàíèÿ
ñïðîñà íà ðûíêå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîòðåáèòåëü ïðèíÿë ðåøåíèå î ïîêóïêå ïðîèçâîäèòåëè, ïî-
ñòàâùèêè òàêæå äîëæíû èìåòü ãëóáîêèå çíàíèÿ îá àäðåñàòå ïðîäóêöèè: åãî ñîöè-
àëüíûé, ýêîíîìè÷åñêèé è ïñèõîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò. Ìàðêåòèíãîâîå ðåãóëèðîâàíèå
ñïðîñà áîëåå ýôôåêòèâíî, åñëè îíî äèôôåðåíöèðîâàíî ïî ðàçëè÷íûì ãðóïïàì ïî-
òðåáèòåëåé, òî åñòü ïðîèçâåäåíî ñåãìåíòèðîâàíèå ðûíêà. Ñåãìåíòàöèÿ (ñåãìåíòèðî-
âàíèå) — ïðîöåññ ðàçäåëåíèÿ ðûíêà íà ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé ïî çàðàíåå îïðåäåëåí-
íûì ïðèçíàêàì, ïîçâîëÿåò ñêîíöåíòðèðîâàòü ñðåäñòâà íà íàèáîëåå ýôôåêòèâíîì
íàïðàâëåíèè (íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíîì ñåãìåíòå — ïî êëàññè÷åñêîìó ïðàâèëó
Ïàðåòî 20:80).

Âûâîäû. Òàêèì îáðàçîì, â êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ òåîðèè ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâå-
äåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðàâîìåðíûì ñäåëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:

1.  Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ áàçà èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäå-
íèÿ ñêëàäûâàëàñü â ðàìêàõ îáùåé êîíöåïöèè ýòàïíîñòè ðàçâèòèÿ ìàðêåòèíãà, êîòî-

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ íà ïîòðåáëåíèå îñíîâíûõ ãðóïï òîâàðîâ è óñëóã
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî ìàòåðèàëàì [3].
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ðàÿ êîíêðåòèçèðîâàíà ïî íàïðàâëåíèþ âçãëÿäîâ íà ïîòðåáèòåëåé. Ïîâåäåíèå ïîòðå-
áèòåëåé, ðàññìàòðèâàþùååñÿ â íà÷àëå-ñåðåäèíå XX â. êàê îáúåêò èññëåäîâàíèÿ è
âîçäåéñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû, ê êîíöó XX — íà÷àëó XXI â. ñòàíîâèòñÿ ñóáúåê-
òîì, îïðåäåëÿþùèì ðàçâèòèå ìàðêåòèíãà ïðåäïðèÿòèé è îòäåëüíûõ ðûíêîâ, è ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé äèñöèïëèíîé, èññëåäóåìîé ñ ïîâñåìåñòíûì ïðèâëå÷åíèåì íàêîïëåí-
íûõ çíàíèé äðóãèõ ãóìàíèòàðíûõ è òî÷íûõ íàóê.

2.  Ïðîöåññ ýâîëþöèè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ îáúåêòèâåí
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðàíñôîðìàöèþ îò îáùèõ ïðåäñòàâëåíèé î ïîòðåáèòåëÿõ â
íàïðàâëåíèè åãî êîíêðåòèçàöèè (ïî èññëåäóåìûì ïîòðåáèòåëüñêèì ãðóïïàì íà öå-
ëåâûõ ðûíêàõ è ñïðîñó íà äèâåðñèôèöèðîâàííûå âèäû òîâàðîâ) è âûÿâëåíèÿ ñëî-
æèâøèõñÿ è âíîâü ôîðìèðóþùèõñÿ ìîäåëåé.

3.  Ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ ïî ñâîåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñóòè ÿâëÿåòñÿ
òî÷å÷íûì, ïîñêîëüêó îí îòðàæàåò êîíêðåòèçèðîâàííûå ïîòðåáíîñòè ïîêóïàòåëåé, è
ñî âðåìåíåì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå èíäèâèäóàëèçèðîâàííûì, ÷òî âûðàæàåòñÿ â êàñòî-
ìèçàöèè òîâàðîâ è óñëóã, êîëè÷åñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé çàâèñèìîñòè ñïðîñà îò
òåððèòîðèàëüíûõ è ñîöèîêóëüòóðíûõ îñîáåííîñòåé ðûíêà, è ïîäõîäîâ âûáðàííîé
êîíöåïöèè ìàðêåòèíãà.
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Âñòóï. Óñï³õ òà ðåçóëüòàòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ ñó÷àñíî¿
åêîíîì³êè áàãàòî â ÷îìó çàëåæàòü â³ä çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ôóíêö³îíóþ÷î¿ îðãàí³-
çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ìàðêåòèíãó. Öå â ñâîþ ÷åðãó çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü îðãàí³çà-
ö³éíèõ ïåðåòâîðåíü, ñòâîðåííÿ íîâèõ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð ìàðêåòèíãó — äå-
ïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó, ÿê³ íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ â³äïîâ³äàþòü ö³ëÿì ï³äïðèºìñòâà,
âèìîãàì, ôîðìàì ãîñïîäàðþâàííÿ i ðèíêó. Ïðîòå, ôîðìóâàííÿ äåïàðòàìåíòó ìàðêå-
òèíãó âèìàãàº é îíîâëåííÿ ñèñòåìè îö³íêè ðîáîòè ï³äðîçä³ëó, ÿêà äîçâîëèòü
îá’ºêòèâíî îö³íèòè ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó â ïðîöåñ³ ñòðà-
òåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ³ îá´ðóíòîâóº
äîö³ëüí³ñòü ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ó ðîáîò³ ùîäî îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òà ðå-
çóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [1,2,3,4]
òà íà îñíîâ³ ìàðêåòèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ìàøèíîáóäó-
âàííÿ â ðîáîò³ âèä³ëåíî íàñòóïí³ ï³äõîäè îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³: åôåêòèâí³ñòü ÿê
ñï³ââ³äíîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ äî âèòðàò; åôåêòèâí³ñòü ÿê ñòóï³íü çàäîâîëå-
íîñò³ ïðîöåñîì éîãî ó÷àñíèê³â (ïðè öüîìó çàäîâîëåí³ñòü çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ ðåàë-
³çàö³¿ ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â ó ïðîöåñ³); åôåêòèâí³ñòü ÿê ñòóï³íü äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëå-
íèõ ö³ëåé, òà çàïðîïîíîâàíî óçàãàëüíåíó ñèñòåìó ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó, ÿêó ïðåäñòàâëåíî íà ðèñ.1.

Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà òàêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü ùîäî âèâ÷åííÿ ïèòàííÿ
îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ìàðêåòèíãîâîãî ï³äðîçä³ëó íà ï³äïðèºìñòâ³, ñë³ä
ãîâîðèòè, ùî ³ñíóþ÷³ ñèñòåìè îö³íêè åôåêòèâíîñò³ çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàòíüî ðîç-
ðîáëåíèìè Òàêèì ÷èíîì, âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ îíîâëåíîãî êîìïëåêñíîãî
ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó
ï³äïðèºìñòâà.
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Ðåçóëüòàòè. Îá´ðóíòîâàíî äîö³ëüí³ñòü ñòâîðåííÿ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó íà
êðóïíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ìàøèíîáóäóâàííÿ, ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêîãî º çàáåçïå÷åííÿ
ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ï³äïðèºìñòâ³. Äî
äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó âõîäÿòü òðè â³ää³ëè: â³ää³ë ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü,
â³ää³ë ðîçâèòêó á³çíåñó òà â³ää³ë êîìóí³êàö³é, ñêëàä ÿêèõ çóìîâëþº ôóíêö³¿, ÿê³
âèêîíóº äåïàðòàìåíò ìàðêåòèíãó.

Ñèñòåìà ïîêàçíèê³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèí-
ãó, ÿêà áóëà ñôîðìîâàíà íà îñíîâ³ àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [1,2,3,4] òà çà ðå-
çóëüòàòàìè ìàðêåòèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ òà ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1 º óçàãàëüíåíîþ,
ì³ñòèòü ïîêàçíèêè, ùî â êîíòåêñò³ äàíîãî äîñë³äæåííÿ ìàþòü äðóãîðÿäíå çíà÷åííÿ,
ðîçãëÿäàþòü åôåêòèâí³ñòü äåùî ç ³íøîãî áîêó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì ñèñòåìó îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó çàïðî-
ïîíîâàíî ïðåäñòàâèòè çà äâîìà ð³âíÿìè, ïåðøèé ç ÿêèõ äîçâîëÿº îö³íèòè åôåê-
òèâí³ñòü ðîáîòè äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó ó ö³ëîìó (åôåêòèâí³ñòü ðîçâèòêó äåïàð-
òàìåíòó ìàðêåòèíãó), äðóãèé ð³âåíü âðàõîâóº ñïåöèô³êó ðîáîòè â³ää³ë³â äåïàðòà-
ìåíòó ï³äïðèºìñòâà òà äîçâîëÿº âèçíà÷èòè åôåêòèâí³ñòü ¿õ ðîáîòè çà îêðåìèìè
ðåçóëüòàòàìè (ðåçóëüòàòèâí³ñòü â³ää³ë³â äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó), ÿê³ â³äáèòî ó
îñíîâíèõ ñîö³àëüíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèêàõ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà (ðèñ.2).

Äëÿ âèçíà÷åííÿ íàéá³ëüø ³ñòîòíèõ ïîêàçíèê³â äðóãîãî ð³âíÿ îö³íêè (çà ðèñ.1),
íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â àíàë³çó ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë [1,2,3,4], îïèòóâàííÿ ñï³âðîá³ò-
íèê³â ³ êåð³âíèê³â âèñîêîãî ñòðàòåã³÷íîãî ð³âíÿ ï³äïðèºìñòâ ìàøèíîáóäóâàííÿ òà
ñïåöèô³êè äàíîãî äîñë³äæåííÿ, áóëî ñôîðìîâàíî ñèñòåìó ïîêàçíèê³â ðåçóëüòàòèâ-
íîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó çà â³ää³ëàìè çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèíöèïîì (òàáë.1).

Â òàáë.2 ïðåäñòàâëåíî ñèñòåìó îö³íêè ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äå-
ïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó çà ïåðøèì ð³âíåì. Äëÿ âèçíà÷åííÿ óçàãàëüíåíî¿ ê³ëüê³ñíî¿
îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó (ïåðøèé ð³âåíü îö³íêè) çàï-

Ðèñ. 1 Ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó íà ïðîìèñëîâîìó ï³äïðèºìñòâ³
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Ðèñ. 2. Ñèñòåìà ïîêàçíèê³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó

Òàáëèöÿ 1. Ïîêàçíèêè ðåçóëüòàòèâíîñò³ äåïàðòàìåíòó ìàðêåòèíãó çà â³ää³ëàìè
ó â³äïîâ³äíîñò³ äî îñíîâíèõ ö³ëåé ï³äïðèºìñòâ ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³

(íà îñíîâ³ êëàñèô³êàö³éíèõ îçíàê ïîäàíèõ íà ðèñ.1)







-

H aYJCo6i npa~i M 39 EJConoMiJCa

pOnOHOBaHO pO3paxoBYBaTH iHTerpaJIbHHA nOKa3HHK ell>eKTHBHocTi pO3BHTKY ~enapTaMeH-
Ty MapKeTHHry 3a Il>OPMYJIOIO:

n a
R = "'""' k .-l!-, (1)

L.,J a
J=1 jt+1

~e R -iHrerpaJIbHHA nOKMHHK e4>eKTHBHocTi pO3BHTKY ~enapTaMeHTy MapKeTHHry; n -
KiJIbKicTb nOKa3HHKiB O~HKH e4>eKTHBHocTi ~iRJIbHOCTi ~enapTaMeHTy MapKeTHHry; a -

Jt
CTaH~apTH30BaHe 3Ha'leHHSI j-ro Koell>i~E:HTy Y nepio~i t; a -CT~apTH30BaHe 3Ha-

Jt+1

'IeHHSI j-ro Koell>i~E:HTy Y nepio~i (t+ 1); k j -BarOBHA Koell>i~E:HT j-ro Koell>i~E:HTy,

3Ha'leHHSI SlKoro E: aKTyaJIbHHMH ~JISI pO3rJISIHYTorO nepio~y [t; t+ 1] (BaroBi Koell>i~E:HTH
po3no~iJISIIOTbCSI eKCnepTaMH B 3aJIemHOCTi B~ nOCTaBJIeHHX ~iJIeA).

B 3aJIemHOCTi B~ ~eA, 3aB~aHb ~oc~meHHSI (HanpHKJIM, BH3Ha'leHHSI ell>eKTHB-
HOCTi PO60TH KepiBHHKa n~po3~iJIy ~enapTaMeHTy MapKeTHHry a6o o~HKa KepiBHHKa B
~OMY) Mome BHHHKaTH He06~HicTb BH3Ha'leHHSI KOMnJIeKCHOI'O nOKMHHKa po6OTH OKpeMO
B3S1Toro BiMiJIy ~enapTaMeHTy MapKeTHHry, SlKHA MomHa pO3paXYBaTH 3a ll>oPMYJIOIO

n

Lat
p =.!.=!-, (2)

J n

~e ~ -nOKa3HHK PO60TH j-ro ni~pO3~iJIy ~enapTaMeHTy MapKeTHHry; aj -o~iHKa i-ro

nOKa3HHKa j-ro ni~po3~iJIy ~enapTaMeHTy MapKeTHHry; n -KiJIbKicTb nOKa3HHKiB O~H-
KH j-ro ni~pO3~iJIY ~enapTaMeHTy MapKeTHHry.

OTpHMaHe 3Ha'leHHSI nOKa3HHKa ~O3BOJISlE: Y3araJIbHeHO OXapaKTepH3YBaTH po6o-
TY B~~iJIY ~enapTaMeHTy MapKeTHHry. IHTepnpeTa~iSl 3Ha'leHb iHTerpaJIbHOrO nOKa3HH-
Ka ell>eKTHBHoCTi pO3BHTKY ~enapTaMeHTY MapKeTHHry R 3~iAcHIOE:TbCSI Ha OCHOBi mKaJIH
XappHHrTOHa. llpOTe TaKa o~iHKa E: ~OCHTb YMOBHOIO, 3Ha'iHO 6iJIbmoro 3Ha'leHHSI Ha6y-
BaIOTb pe3YJIbTaTH O~HKH PO60TH Bi~~iJIiB 3a OKpeMHMH nOKa3HHKaMH.

BHCHOBOK. OCHOBOIO opraHi3~AHoro 3a6e3ne'leHHSI E: CHCTeMa nOKa3HHKiB O~HKH
ell>eKTHBHOCTi ~iSlJIbHOCTi ~enapTaMeHTy MapKeTHHry, ~O no6Y~OBaHa 3a ~BOMa piBHSlMH:
O~HKH ell>eKTHBHocTi Aoro po3BHTKY B ~OMY (nOKa3HHKH cnpSlMOBaHOCTi po3BHTKY,
ell>eKTHBHOCTi MapKeTHHroBol ~iSlJIbHOCTi, npO~YKTHBHOCTi npo~ecy A anapaTy ynpaBJIiH-
HSI, BHKoHaBcbKol ~iE:BOCTi) Ta pe3YJIbTaTHBHocTi po60TH KOmHOI'O 3 BiMiJIiB ~enapTaMeH-
Ty: MapKeTHHI'OBHX ~oc~meHb -3a nOKMHHKaMH nOCHJIeHHSI pHHKOBHX nO3H~A, 06CSlry
npo~amy, 'IaCTKH PHHKY; pO3BHTKY 6i3Hecy -3a nOKa3HHKaMH KopnopaTHBHOI'O i~my,
npH6YTKY, KOHKypeHTocnpoMomHocTi n~npHE:MCTBa, rOTOBHOCTi cnOmHBa'liB, 6i3HecoBol
npHBa6JIHBOCTi napTHepiB, BapTocTi n~npHE:MCTBa; KOMYHiK~A -3a nOKa3HHKaMH

aKTyaJIi3~1 iHll>opM~AHol 6a3H, po3BHTKY napTHepcbKHX B~HOCHH, TOBapoo6iry.
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Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî àêòóàëü-
í³ñòü ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ï³äõîä³â äî ôîð-
ìóâàííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâî-
ãî ñòàíó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ àãðàð-
íî¿ ñôåðè. Óçàãàëüíåíî ñèñòåìó êàòåãî-
ð³é: ô³íàíñè, ô³íàíñ³â ï³äïðèºìñòâ òà
ô³íàíñîâèé ñòàí. Ïðîäåìîíñòðîâàíî ìîæ-
ëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ äæåðåë ³íôîðìàö³¿
äëÿ îö³íêè ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ñ³ëüñü-
êîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïîêàçàíî
íåîáõ³äí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ñòàòèñòè÷-
íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ âïëèâó çîâí³ø-
í³õ òà âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â íà ðåçóëü-
òàòè ðîáîòè àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ô³íàíñè, ô³íàíñè
ï³äïðèºìñòâ, ô³íàíñîâèé ñòàí, ô³íàíñî-
âà ä³ÿëüí³ñòü, ìåòîäè îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó, äæåðåëà ³íôîðìàö³¿, àãðàðí³
ï³äïðèºìñòâà.

The article considers the relevance
of modern scientific approaches to integrated
assessment of the financial state of agri-
culture businesses. Generalized system of
categories: finance, corporate finance and
financial condition. Demonstrated the pos-
sibility of expanding the sources of infor-
mation for assessing the performance of
agricultural enterprises. The necessity of the
use of statistical methods for studying the
influence of external and internal factors
on the results of agricultural enterprises.

Key words: Finance, finance,
financial condition, financial activities,
methods of assessing the financial
condition, sources of information farmers.

© Ì.². Ñòåãíåé,  2011

Âñòóï. Äëÿ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ íå çàâæäè â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì åôåêòèâíîãî á³çíåñ-óïðàâë³ííÿ â ñó÷àñíèõ
åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ. Ìåòîäè åêîíîì³êî — ñòàòèñòè÷íîãî àíàë³çó ³ îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ùî ñïðîùóþòü ïðîöåñ âèð³øåííÿ ñêëàäíèõ âèðîáíè÷èõ ³
ô³íàíñîâèõ ïðîáëåì, íåäîñòàòíüî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ àãðàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Öå çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü â ñôåð³ ìåòîäîëîã³÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ
àãðàðíî¿ ñôåðè.

Ï³ä ô³íàíñîâèì ñòàíîì ðîçóì³þòü ñóêóïí³ñòü õàðàêòåðèñòèê, ùî â³äîáðàæà-
þòü ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ â ðèíêîâèõ óìîâàõ. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ìîæå âèñòóïàòè âàæëèâèì çàñîáîì çàáåçïå÷åííÿ
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ³ ñòàá³ëüíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ. Ñò³éêèé ô³íàíñîâèé
ñòàí — öå ðåçóëüòàò ñóêóïíî¿ åôåêòèâíî¿ ä³¿ ñêëàäîâèõ óïðàâë³ííÿ ñóêóïí³ñòþ ãîñ-
ïîäàðñüêèõ ïðîöåñ³â, ùî âèçíà÷àþòü ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Ïèòàííÿì óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ³
ð³çíèì àñïåêòàì ìîäåëþâàííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïðèñâÿòèëè
ñâî¿ ðîáîòè â³ò÷èçíÿí³ é çàêîðäîíí³ â÷åí³: Áàíäóðêà Î. Ì. [1], Áëàíê ². À., Áóðÿê Ï. Þ.
[2], Ãðèíüêîâà Â. Ì. [3], Çÿòêîâñüêèé ². Â.,²çìàéëîâà Ê. Â. [4], Êîë÷èíà Í. Â. [5],
Êîþäà Â. Î., Êðåéí³íà Ì. Í. [6], Êëåáàíîâà Ò. Ñ., Îðëîâ Ï. À., Ïîääåðüîã³í À. Ì.,
Ïîëÿê Ã. Á., Ðàºâíºâà Î. Â., Ñàâèöüêà Ã. Â. [7], Øåðåìåò À. Ä. òà ³í.
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Îäíàê ðÿä ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôîðìóâàííÿì ìîäåëåé êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàí-
ñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâ àãðàðíî¿ ñôåðè, ùî äîçâîëÿþòü âðàõóâàòè âïëèâ íåñòàá³ëü-
íîãî çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íà ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ³ ðîçðîáèòè øëÿõè
ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ïîòðåáóþòü ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ. Îñîáëèâî àêòó-
àëüíèì º äîñë³äæåííÿ öèõ ïèòàíü â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðåôîðìóâàííÿ åêîíîì³êè.

Ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè àãðàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ â óìîâàõ íåâèçíà÷åíîñò³ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ïåðåäáà÷àþòü ñòâî-
ðåííÿ ãíó÷êî¿ ñèñòåìè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü. Îñíîâîþ òàêî¿ ñèñòåìè ìàº áóòè êîìï-
ëåêñíà îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó, ùî âèçíà÷àº éîãî ð³âåíü, äîçâîëÿº äîñë³äèòè äèíà-
ì³êó óçàãàëüíþþ÷èõ ïîêàçíèê³â, ïîð³âíÿòè ¿õ ç àíàëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè ³íøèõ
ï³äïðèºìñòâ ³ âèçíà÷èòè øëÿõè ïîë³ïøåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Òîìó ïðîáëåìà ðîç-
ðîáêè íàóêîâèõ ï³äõîä³â êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ
ç âðàõóâàííÿì çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà çä³éñíåííÿ ô³íàí-
ñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñòâîðåííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
ô³íàíñîâîãî õàðàêòåðó, º íàéá³ëüø ñêëàäíîþ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ³íòåãðàö³éíèõ ïðî-
öåñ³â òà íàñë³äê³â ô³íàíñîâî¿ êðèçè.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà òà çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàþòü â òåîðåòè÷-
íîìó óçàãàëüíåíí³ åêîíîì³÷íèõ ï³äõîä³â êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó òà
îêðåñëåíí³ ìîæëèâèõ íàïðÿìê³â ðîçøèðåííÿ ïîêàçíèê³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ àãðàð-
íèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ìåòîäîëîã³÷íó îñíîâó äîñë³äæåííÿ äàíî¿ òåìàòèêè ñòàíîâëÿòü ä³àëåêòè÷íèé
ìåòîä ï³çíàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ÿâèù, ñèñòåìíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó ñóòíîñò³,
ñêëàäîâèõ é ïðèíöèï³â åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó; ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïðîâ³äíèõ íà-
óêîâèõ øê³ë ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿ òåîð³¿. Äîñë³äæåííÿ ´ðóíòóþòüñÿ íà ñèñòåìíîìó
àíàë³ç³ ôàêòîð³â, ÷èííèê³â òà ìåòîä³â âïëèâó íà ðîçâèòîê òà ôîðìóâàííÿ ô³íàíñîâèõ
ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ íà âèêîðèñòàíí³ åêîíîì³êî-ñòàòèñòè÷-
íèõ ìåòîä³â: ìîíîãðàô³÷íèé ìåòîä, ìåòîä ôóíêö³îíàëüíî-ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó, ìå-
òîä ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó, ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèé ìåòîä òà ³íø³.

Ðåçóëüòàòè. Ç ïåðåõîäîì äî ðèíêîâèõ ïðèíöèï³â ãîñïîäàðþâàííÿ, â àãðîïðî-
ìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ ðîçøèðèëàñÿ íèçêà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ï³äâè-
ùèëîñÿ çíà÷åííÿ ðîçïîä³ëü÷èõ â³äíîñèí. Íàáóâ çíà÷íèõ òåìï³â ðîçâèòêó íåäåðæàâ-
íèé ñåêòîð åêîíîì³êè, ñó÷àñíà áàíê³âñüêà ñèñòåìà, ðèíêè òîâàð³â, ïîñëóã, êàï³òàëó.
Ñóá’ºêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè ðèíêîâ³ ìåòîäè ðåãóëþâàííÿ ä³ëîâî¿
àêòèâíîñò³ äëÿ äîñÿãíåííÿ îñíîâíî¿ ìåòè — ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó. Äëÿ çá³ëüøåí-
íÿ êàï³òàëó, çðîñòàííÿ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâà ³ éîãî âëàñíèê³â äîö³ëüíî âèêîðèñòîâó-
âàòè íàóêîâ³ ï³äõîäè ùîäî îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñ³â àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ, öå äîçâîëèòü
íå ò³ëüêè çì³öíèòè ¿õ ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, àëå ³ áóäå
ñïðèÿòè ô³íàíñîâ³é ñòàá³ë³çàö³¿ òà ïðîäîâîëü÷³é áåçïåö³ êðà¿íè.

Íà äóìêó â÷åíèõ Î. Ì. Áàíäóðêè, Ì. ß. Êîðîáîâà, Ï. À. Îðëîâà é ³íøèõ [1,
ñ.8], êëþ÷îâèìè âàðò³ñíèìè åêîíîì³÷íèìè êàòåãîð³ÿìè ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè º
«ãðîø³», «ö³íà», «ïðèáóòîê» ³ «ô³íàíñè». Ö³ êàòåãîð³¿ âçàºìîïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³
ôîðìóþòüñÿ â ñèñòåì³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ â³äíîñèí

Â÷åí³ Â. Í. Ãðèíåâà ³ Â. Î. Êîþäà [3, ñ.17] ââàæàþòü, ùî ô³íàíñè — öå ãðî-
øîâ³ â³äíîñèíè, ùî âèíèêàþòü ì³æ ó÷àñíèêàìè ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà íà âñ³õ
ñòàä³ÿõ ïðîöåñó â³äòâîðåííÿ, íà âñ³õ ð³âíÿõ ãîñïîäàðþâàííÿ, ó âñ³õ ñôåðàõ ñóñï³ëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ, ðîçïîä³ëó, âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ äîõîä³â ³
ôîíä³â â³äïîâ³äíî ç ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì ó ôîðì³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â

Òàê³ â÷åí³ ÿê Í. Â. Êîë÷èíà, Ã. Á. Ïîëÿê, Ë. Ì. Áóðìèñòðîâà ââàæàþòü, ùî ÿê
åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ ô³íàíñè îðãàí³çàö³é (ï³äïðèºìñòâ) — öå ñèñòåìà ô³íàíñîâèõ àáî
ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ôîðìóâàííÿ îñíîâíîãî é îáîðîòíîãî êàï³-
òàë³â, ôîíä³â ãðîøîâèõ êîøò³â îðãàí³çàö³¿ (ï³äïðèºìñòâà) ³ ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ. Âîíè
íîñÿòü ðîçïîä³ëüíèé õàðàêòåð ³ âïëèâàþòü íà â³äòâîðþâàëüíèé ïðîöåñ [5, ñ.6].
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Äîö³ëüíî ðîçð³çíÿòè ïîíÿòòÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà. Ô³íàíñîâèé ñòàí õàðàêòåðèçóº ðåçóëüòàòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³ â³äîáðàæàº ðîçì³ðè çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà, ¿õ ðîçì³ùåííÿ ³ äæåðåëà ôîðìóâàííÿ,
çàëåæèòü â³ä ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó âèðîáíèöòâà, ðåàë³çàö³¿
³ ôîðìóâàííÿ ïðèáóòêó.

Ô³íàíñîâèé ñòàí õàðàêòåðèçóº, íàñê³ëüêè óñï³øíî ôóíêö³îíóº ï³äïðèºìñòâî.
Ïîêàçíèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó â³äîáðàæàþòü íàÿâí³ñòü, ðîçì³ùåííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ
ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â. Â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó, ô³íàíñîâèé ñòàí ó çíà÷í³é ì³ð³ âèçíà-
÷àº êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, éîãî ïîòåíö³àë ó ä³ëîâîìó ñï³âðîá³òíèöòâ³,
îö³íþº, ÿêîþ ì³ðîþ ãàðàíòîâàí³ åêîíîì³÷í³ ³íòåðåñè ñàìîãî ï³äïðèºìñòâà ³ éîãî
ïàðòíåð³â ïî ô³íàíñîâèì òà ³íøèì åêîíîì³÷íèì â³äíîñèíàì [6, ñ.3].

Ô³íàíñîâèé ñòàí ìîæå áóòè ñòàá³ëüí³ì, íåñòàá³ëüí³ì ³ êðèçîâèì ó çàëåæíîñò³
â³ä äèíàì³êè ð³âí³â ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â. Ó ðèíêîâ³é åêîíîì³ö³ ô³íàíñîâèé
ñòàí ï³äïðèºìñòâà — öå, ïî ñóò³, ç îäíîãî áîêó — ê³íöåâèé ðåçóëüòàò éîãî ä³ÿëüíîñò³,
à ç ³íøîãî áîêó — õàðàêòåðèñòèêà éîãî ô³íàíñîâî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, âèêîðè-
ñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ³ êàï³òàëó, âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü ïåðåä äåðæàâîþ é ³íøè-
ìè ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ (âëàñíèêè, êðåäèòîðè, àäì³í³ñòðàö³ÿ, ïåðñîíàë (ñëóæ-
áîâö³), ïîñòà÷àëüíèêè, ïîêóïö³ (êë³ºíòè), ïîäàòêîâà àäì³í³ñòðàö³ÿ) [2, ñ. 284].

Ñòàá³ëüíèé ô³íàíñîâèé ñòàí ôîðìóºòüñÿ â ïðîöåñ³ âñ³º¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà, âèçíà÷åííÿ éîãî íà òó àáî ³íøó äàòó äîïîìàãàº â³äïîâ³ñòè íà çàïèòàí-
íÿ, íàñê³ëüêè ïðàâèëüíî ï³äïðèºìñòâî êåðóâàëî ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè ïðîòÿãîì
ïåð³îäó, ùî ïåðåäóâàâ ö³é äàò³; ÿê âèêîðèñòîâóâàëîñÿ ìàéíî, ÿêà ñòðóêòóðà öüîãî
ìàéíà, íàñê³ëüêè ðàö³îíàëüíî ñïîëó÷åí³ âëàñí³ ³ ïîçèêîâ³ äæåðåëà, íàñê³ëüêè åôåê-
òèâíî âèêîðèñòîâóâàëî âëàñíèé êàï³òàë; ÿêà â³ääà÷à âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó; ÷è íîð-
ìàëüí³ âçàºìèíè ñ êðåäèòîðàìè, äåá³òîðàìè, áþäæåòîì, àêö³îíåðàìè ³ ò.ä. [6, ñ. 3].

Òàêèì ÷èíîì, ñòðàòåã³ÿ òà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó àãðàðíèõ òà ³íøèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ çàëåæàòü â³ä ô³íàíñîâîãî ñòàíó, à ô³íàíñîâèé ñòàí çàëåæèòü â³ä åôåêòèâ-
íîñò³ ñôîðìîâàíèõ âçàºìîâ³äíîñèí ç ïîñòà÷àëüíèêàìè, ïîêóïöÿìè, àêö³îíåðàìè,
ïîäàòêîâèìè îðãàíàìè, áàíêàìè é ³íøèìè ïàðòíåðàìè.

Õàðàêòåðèçóþ÷è ô³íàíñîâèé ñòàí àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ, íåîáõ³äíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ïîâíó ³ äîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü îá’ºêòèâíî âèçíà÷àòè
åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë. Ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³ ï³äïðèºìñòâà, â ïåðøó ÷åðãó, äåìîí-
ñòðóº âëàñíèé êàï³òàë â ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äïðèºìñòâà, ³ àêòèâè âêëàäåí³ ó âëàñíèé
êàï³òàë. Âèçíà÷åííÿ â³äíîñíèõ ïîêàçíèê³â ñòðóêòóðè äæåðåë ôîðìóâàííÿ àêòèâ³â
äàº ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè ð³âåíü çàëåæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â³ä ïîçèêîâèõ äæåðåë. Ñèëü-
íà çàëåæí³ñòü àãðàðíîãî ï³äïðèºìñòâà â³ä êðåäèòîð³â çìåíøóº ìîæëèâîñò³ ïîäàëü-
øîãî ðîçâèòêó, à çðîñòàííÿ òàêî¿ çàëåæíîñò³, ìîæå ïðèçâåñòè äî áàíêðóòñòâà. Ç
ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ áàíêðóòñòâà àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ, íåîáõ³äíî ñâîº÷àñíî ïðîâî-
äèòè îö³íêó ô³íàíñîâîãî ñòàíó é âèçíà÷àòè øëÿõè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó.

Äëÿ á³ëüø ãëèáîêîãî äîñë³äæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àãðàðíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ äîö³ëüíî ðîçøèðèòè ïåðåë³ê äæåðåë ³íôîðìàö³¿ íåîáõ³äíèõ äëÿ àíàë³çó.
Êð³ì ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ íåîáõ³äíî çâåðòàòèñÿ äî ñòàòèñòè÷íî¿ ôîðìè çâ³òíîñò³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ 50-ñã “Îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ðîáîòè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ” ÿêà ì³ñòèòü äàí³ íåîáõ³äí³ äëÿ àíàë³çó ðåçóëü-
òàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ, íà â³äì³íó â³ä ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, º êîíô³äåíö³é-
íîþ. Àëå, ÿêùî îïèðàòèñÿ ò³ëüêè íà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, òî äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñü-
êèõ ï³äïðèºìñòâàõ, ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ ìîæå áóòè íåäîñòàòíüî äëÿ îá’ºêòèâíîãî â³äîá-
ðàæåííÿ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³. Âíàñë³äîê öüîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà
ìîæóòü âòðà÷àòè ñâî¿õ ³íâåñòîð³â. Âñå öå âêàçóº íà íåäîñêîíàë³ñòü íàö³îíàëüíèõ
ñòàíäàðò³â.
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Ñòàòóñ ôîðìè 50-ñã, ÿê ñòàòèñòè÷íî¿ ôîðìè íåîá´ðóíòîâàíèé, á³ëüø³ñòü ïî-
êàçíèê³â, ÿê³ â í³é çíàõîäÿòüñÿ ìîæíà â³äíåñòè äî ô³íàíñîâèõ, íàïðèêëàä: ê³ëüê³ñòü
ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿
ïðîäóêö³¿ [7].

Ñåðåä äîñë³äæåíü â³ò÷èçíÿíèõ â÷åíèõ, ³ñíóº äóìêà, êîòðà áåçïåðå÷íî çàñëó-
ãîâóº íà óâàãó, ùî ñòàòèñòè÷íó ôîðìó çâ³òíîñò³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ
50-ñã “Îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ðîáîòè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ”
äîö³ëüíî â³äíåñòè äî ñêëàäó ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. Êð³ì òîãî ¿¿ òðåáà âäîñêîíàëèòè, à
ñàìå ðîçøèðèòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïîêàçíèê³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ô³íàíñîâ³ ðåçóëü-
òàòè ä³ÿëüíîñò³. Îñíîâíèìè ðîçä³ëàìè òóò ìîæóòü áóòè ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêö³¿ òà ¿¿
ðåçóëüòàòè, êàíàëè ðåàë³çàö³¿, âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî ³ ðåàë³çàö³þ ïðîäóêö³¿ ç äå-
òàë³çàö³ºþ ñòàòåé òîùî.

Òàêà ðîçøèðåíà, ïîâíà ³íôîðìàö³ÿ äîïîìîæå êåð³âíèöòâó òà ³íøèì êîðèñòó-
âà÷àì çâ³òíîñò³, çîêðåìà, ïîòåíö³éíèì ³íâåñòîðàì, àíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà, âèÿâëÿòè â³äõèëåííÿ â³ä íîðìàòèâ³â òà îêðåìèõ ôàê-
òîð³â âèðîáíèöòâà, â÷àñíî ðåàãóâàòè íà çíèæåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³. Öÿ
çâ³òí³ñòü áóäå çàäîâîëüíÿòè âèìîãè ÿê çîâí³øí³õ, òàê ³ âíóòð³øí³õ êîðèñòóâà÷³â
³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà ðîçøèðèòü ìîæëèâîñò³
ô³íàíñîâî¿ îö³íêè ï³äñóìê³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Íà ïðàêòèö³ îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà çâîäèòüñÿ äî ðîçðàõóíêó
÷èñëîâèõ çíà÷åíü ô³íàíñîâèõ êîåô³ö³ºíò³â, ïîêàçíèê³â ñòðóêòóðíèõ çðóøåíü, òåìï³â
çì³íè. Â åêîíîì³÷í³é íàóö³ ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîñë³äæåíü, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðî-
áëåì³ âèáîðó ïîêàçíèê³â âèì³ðó ô³íàíñîâîãî ñòàíó ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà.
Âñ³ âîíè ðîçãëÿäàþòü ô³íàíñîâèé àíàë³ç ÿê ³íñòðóìåíò ïðîâåäåííÿ îö³íêè ô³íàíñî-
âîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà.

Â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ðîçãëÿíóòî áàãàòî ìåòîä³â, íà îñíîâ³ ÿêèõ ìîæíà
âèä³ëèòè îñíîâí³ íàïðÿìè ô³íàíñîâîãî àíàë³çó: ìåòîäè, çàñíîâàí³ íà àíàë³ç³ áàëàí-
ñó; åâðèñòè÷í³ ìåòîäè, íåôîðìàë³çîâàí³ ìåòîäè ç âèêîðèñòàííÿì åêñïåðòíèõ îö³íîê
³ åêîíîì³êî-ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè [4].

Ïîêàçíèêè àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ â³äñóòí³ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³

Показникиѝ Джерелаѝінформаціїѝ
Доходѝ(виручка)ѝвідѝреалізаціїѝ
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статистичнаѝзвітністьѝф.ѝ50-сгѝ
«Основніѝекономічніѝпоказникиѝроботиѝ
сільськогосподарськихѝпідприємств»ѝ

Виробничаѝсобівартістьѝ
продукціїѝзаѝвидами,ѝгалузямиѝіѝвѝ
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статистичнаѝзвітністьѝф.ѝ50-сгѝ
«Основніѝекономічніѝпоказникиѝроботиѝ
сільськогосподарськихѝпідприємств»ѝ

Структураѝвиробничоїѝ
собівартостіѝзаѝвидамиѝпродукціїѝ

статистичнаѝзвітністьѝф.ѝ50-сгѝ
«Основніѝекономічніѝпоказникиѝроботиѝ
сільськогосподарськихѝпідприємств»ѝ

Повнаѝсобівартістьѝпродукціїѝзаѝ
видами,ѝгалузямиѝіѝвѝціломуѝпоѝ
підприємствуѝ

статистичнаѝзвітністьѝф.ѝ50-сгѝ
«Основніѝекономічніѝпоказникиѝроботиѝ
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Îäíèì ç ìîæëèâèõ íàïðÿìê³â óäîñêîíàëåííÿ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³
àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ìîæå áóòè âèêîðèñòàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ
âïëèâó çîâí³øí³õ òà âíóòð³øí³õ ôàêòîð³â, à òàêîæ ïîñò³éíèõ ³ âèïàäêîâèõ ôàêòîð³â.
Ñòàòèñòè÷í³ ìåòîäè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ³ç âåëèêî¿ ìíîæèíè ôàêòîð³â â³äáèðàòè ò³,
ÿê³ íàéñèëüí³øå âïëèâàþòü íà çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ðåãóëþâàííÿ âïëèâó òàêèõ ôàêòîð³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê çàñ³á çàáåçïå÷åííÿ çðîñ-
òàííÿ ïðèáóòêó ³ ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Òàêèì ÷èíîì, âèêîðèñòàííÿ ñòàòè-
ñòè÷íèõ ìåòîä³â ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü àíàë³çó çà ðàõóíîê ðîçøèðåííÿ ìíîæèíè
äîñë³äæóâàíèõ ôàêòîð³â, ìîæëèâîñò³ âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â òà ðåçåðâ³â äîñÿãíåííÿ ö³ëåé,
îá´ðóíòóâàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü òà âèáîðó îïòèìàëüíîãî âàð³àíòà âèêîðèñòàí-
íÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.

Âèñíîâêè. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç äëÿ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ âèñòóïàº îñíîâîþ
³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ³
áàçóºòüñÿ íà äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.

Ðîçøèðåííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâ øëÿõîì äîïîâíåííÿ äî íèõ äà-
íèõ ñòàòèñòè÷íî¿ ôîðìè çâ³òíîñò³ 50-ñã “Îñíîâí³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ðîáîòè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ”, äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü
ô³íàíñîâîãî àíàë³çó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ òà çàáåçïå÷èòü ïîâíîòó ³íôîð-
ìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â.

Êîìïëåêñíà îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ º íåîáõ³äíîþ
ñêëàäîâîþ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ. Îñê³ëüêè ô³íàíñîâèé ñòàí —
öå êîìïëåêñíå ïîíÿòòÿ, ùî º ðåçóëüòàòîì âçàºìîä³¿ âñ³õ åëåìåíò³â ô³íàíñîâèõ â³ä-
íîñèí ï³äïðèºìñòâà, òî êîìïëåêñíà îö³íêà ïîâèííà âêëþ÷àòè â ñåáå ð³çíîìàí³òí³
äæåðåëà äàíèõ òà çàõîäè àíàë³çó, ìîí³òîðèíãó, ä³àãíîñòèêè, ùî ï³äòâåðäæóº äîö³ëü-
í³ñòü ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü äàíî¿ òåìàòèêè.
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Çàïðîïîíîâàíî ìåòîäè÷íèé ³íñòðó-
ìåíòàð³é ðîçðàõóíêó ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. Íà îñíîâ³ äàíèõ ïî-
êàçíèê³â ä³àãíîñòîâàíî ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè òà â³äíåñåíî ¿õ äî ãðóïè äåïðå-
ñèâíèõ òà ïðîãðåñèâíèõ ðåã³îí³â.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñ³ëüñüêà òåðèòî-
ð³ÿ, ³íäèêàòîð îö³íêè, ³íòåãðàëüíèé ïî-
êàçíèê, ïðîãðåñèâí³ òåðèòîð³¿, äåïðå-
ñèâí³ òåðèòîð³¿.

A methodical tool and in relation to
the calculation of integral estimation of rural
territories is offered. On the basis of these
indexes rural territories of Ukraine are diag-
nosed and they are taken to the group of the
depressed and progressive regions.

Key words: rural territory, indicator
of estimation, integral index, progressive
territories, depressed territories.

© Â.ß. Óíãóðÿí, 2011

Âñòóï. Ó çâ’ÿçêó ç ðåôîðìóâàííÿì àãðàðíîãî ñåêòîðó â³äáóëàñÿ ð³çêà çì³íà
ïîòåíö³àëó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè. Îäíèì ³ç âåêòîð³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè íà
ïîäîëàííÿ êðèçè â àãðîñôåð³ º çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é,
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ïåðåáóäîâà ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é º
ñêëàäíîþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ ñèñòåìîþ ç ïðîâàéäèíãîì áåçë³÷³ ïðîãðàì âèêî-
íàííÿ ÿêèõ, çàçâè÷àé, íå äàº ÷³òêèõ ðåçóëüòàò³â. Îñê³ëüêè, â äàíèõ âåêòîðàõ ìàþòü
ëåæàòè, ïåðøî÷åðãîâ³, ðåçóëüòàòè îö³íêè ïîòåíö³àëó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é (ðèñ. 1).

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º îá´ðóíòóâàííÿ ïîêàçíèê³â ³ êðèòåð³¿â
îö³íþâàííÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, ðîçðîáêà ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà äëÿ ïîð³âíÿííÿ
ñ³ëüñüêèõ ðàéîí³â Óêðà¿íè, ðàíæóâàííÿ öèõ òåðèòîð³é â ïîðÿäêó çìåíøåííÿ ¿õíüîãî
ñóêóïíîãî ïîòåíö³àëó ³ âèçíà÷åííÿ òàêèì ÷èíîì äåïðåñèâíèõ ðàéîí³â äëÿ íàäàííÿ
¿ì äåðæàâíî¿ äîïîìîãè.

Ðåçóëüòàòè. Ìåòîäè÷í³ àñïåêòè îö³íêè ð³âíÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ðîçðîáëåí³ â
ñóñï³ëüí³é ãåîãðàô³¿ òà ðåã³îíàëüí³é åêîíîì³ö³. Ñïåêòð âèêîðèñòàííÿ ê³ëüêîñò³ òà
ïåðåë³êó ïîêàçíèê³â çàëåæèòü â³ä ìîæëèâîñòåé ñòàòèñòè÷íîãî â³äîáðàæåííÿ ïåâíèõ
ïðîöåñ³â. Êð³ì öüîãî, ïðåäñòàâëåí³ ìåòîäè âèçíà÷åííÿ ³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðîç-
âèòêó ðåã³îíó â íàóêîâèõ ïóáë³êàö³ÿõ Ë. Ôåäóëîâî¿, Â. Õàóñòîâà òà Â. Á³ëè÷à [3],
Ì.Â. Ì³í÷åíêî, ².Ì. Âîëèêà, ².Ì Áîÿðêî [5], À.Â. Ë³ñîâîãî [6], ãðóïè íàóêîâö³â ²íñòè-
òóòó ãåîãðàô³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè [7]. Âîäíî÷àñ çàñòîñóâàííÿ ïîêàçíèê³â òà ìåòîäèêè
âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó òåðèòîð³é º ãðîì³çäêèìè. Äîá³ð
ïîêàçíèê³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³éíî¿ îö³íêè òåðèòîð³é ìàº áóòè òàêèì, ùîá íàéá³ëüø
îá’ºêòèâíî òà âèïóêëî ïîêàçàòè ¿õí³ ïðîáëåìè, äèíàì³êó òà ñòàí. Ñüîãîäí³ ïåðåë³ê
êðèòåð³¿â ä³àãíîñòèêè òåðèòîð³é âàð³þº â äóæå çíà÷íèõ ìåæàõ: â³ä 4-5 ïîêàçíèê³â ó

Ðèñ. 1. Àëãîðèòì îö³íêè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, [âëàñíà ðîçðîáêà]
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äîñë³äæåíí³ Ô.Ä. Çàñòàâíîãî [3] äî á³ëüø ÿê 100 ïîêàçíèê³â ó ðîáîò³ ðîñ³éñüêèõ
íàóêîâö³â [1]. Ïðîáëåìíèìè òàêîæ çàëèøàþòüñÿ â Óêðà¿í³ ïèòàííÿ ïîøóêó
ê³ëüê³ñíèõ ìåæ äåïðåñèâíîñò³ ÷è ñòàëîãî ðîçâèòêó.

Â³äñóòí³ñòü ºäèíèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè òåðèòîð³é óñêëàäíþº ¿õíþ îá’ºêòèâíó
äåë³ì³òàö³þ. Öå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè âëàäè äëÿ âèïðàâäàííÿ
íèçüêî¿ åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè, à ïðîáëåìí³ òåðèòîð³¿ íå ìîæóòü íàáóòè â³äïîâ³äíîãî
ñòàòóñó ³ ïîçáàâëåí³ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. Â³äòàê ïîøóê íîâèõ, íåñòàíäàðòíèõ
ï³äõîä³â âèçíà÷åííÿ îö³íêè òåðèòîð³é ñòàº îñîáëèâî àêòóàëüíèì.

Àíàë³ç ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â äîçâîëèòü âèä³ëèòè ï³äñèñòåìè,
çì³íè ôàêòîð³â ÿêèõ, íàéá³ëüøå âïëèâàþòü íà: ð³âåíü æèòòÿ ñ³ëüñüêèõ æèòåë³â,
ðåñóðñíèé ïîòåíö³àë òåðèòîð³¿, ðîçâèòîê ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, äåìîãðàô³þ
òîùî. Äëÿ çíèæåííÿ äåñòðóêòèâíèõ ïðîöåñ³â ó ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é íåîá-
õ³äíî ïðîâîäèòè áîðîòüáó ç íàéá³ëüø ãîñòðèìè ïðîÿâàìè ñ³ëüñüêî¿ äåãðàäàö³¿ —
ðåïðåñèâí³ñòþ òåðèòîð³é — çã³äíî «Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó óêðà¿-
íñüêîãî ñåëà íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó» òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè äåðæàâ-
íî¿ àãðàðíî¿ ïîë³òèêè íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó». Ïåðøî÷åðãîâèì º íàóêîâî-îá´ðóíòî-
âàíèé âèá³ð ³íäèêàòîð³â, ÿê³ á íàéá³ëüø òî÷íî òà îá’ºêòèâíî â³äîáðàæàëè ñòàí òà
òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é. Ó ¿õíüîìó âèáîð³ ìè âðàõîâóâàëè: îô³ö³éíî
³ñíóþ÷³ ïîêàçíèêè, çàçíà÷åí³ â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ðåã³-

Ðèñ. 2. ²íäèêàòîðè îö³íêè ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè, [âëàñíà ðîçðîáêà]
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îí³â»; äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â ç ïðîáëåìàòèêè ìåòîäè÷íîãî îö³íþâàííÿ ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é; ñóòí³ñòü äåô³í³ö³¿ «ñ³ëüñüêà òåðèòîð³ÿ»; ôóíêö³¿ ñ³ëüñüêî¿ òåðèòîð³¿ òà ¿¿
òðàíñôîðìàö³þ ó ÷àñ³; ïîêàçíèêè ñòèìóëÿòîðè òà äå ñòèìóëÿòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ê³íöåâèé — ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê.

Äëÿ îö³íêè ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é áóëî â³ä³áðàíî 16 õàðàêòåðèñòèê, ÿê³
â³äîáðàæàþòü äåìîãðàô³÷íó ñèòóàö³þ òà ñòóï³íü ì³ãðàö³¿ ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ;
åêîíîì³÷íèé ïîòåíö³àë òà ð³âåíü ³ ÿê³ñòü æèòòÿ íàñåëåííÿ íà ñåë³; õàðàêòåðèçóþòü
ñîö³àëüíó ñôåðó; ð³âåíü ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (ðèñ. 2). ²íôîðìàö³éíèìè
äæåðåëàìè äîñë³äæåííÿ º ñòàòèñòè÷í³ ùîð³÷íèêè ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ïåðâèíí³
ìàòåð³àëè Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè, ïîêàçíèêè ìîí³òîðèíãó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ñòàíó ðîçâèòêó ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Ñêëàäí³ñòþ â³äáîðó ïîêàçíèê³â áóëî âèä³ëåííÿ ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ ÿê îêðåìî¿
ñóñï³ëüíî òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â (ïîä³ëÿºìî äóìêè ². Ïðîêî-
ïè òà Î. Ïîïîâî¿ ïðî äîö³ëüí³ñòü âèçíà÷åííÿ îö³íêè ³ ñåðåä ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ àäì³í-
³ñòðàòèâíèõ ðàéîí³â) òà óðàõóâàííÿ ³ñíóþ÷î¿ ñüîãîäí³ ïðàêòèêè ñòàòèñòè÷íî¿ çâ³òíîñò³,
â³äïîâ³äíî äî ÿêî¿ ³íôîðìàö³ÿ ïî îáëàñíèõ öåíòðàõ ïîäàºòüñÿ îêðåìî. Îñê³ëüêè ³íôîð-
ìàö³ÿ ïî ì³ñòàõ áóäå â³äñóòíÿ, òî ìè îòðèìàºìî õàðàêòåðèñòèêó ñàìå ñ³ëüñüêèõ òåðè-
òîð³é. Òà îáñòàâèíà, ùî â ³íøèõ ðàéîíàõ óðàõîâóâàëèñÿ ïîêàçíèêè ðàéîííèõ öåíòð³â,
íå º ï³äñòàâîþ äëÿ ñóìí³âó ó «÷èñòîò³» îö³íêè, îñê³ëüêè, íà äóìêó äåÿêèõ íàóêîâö³â,
ñåëèùà ì³ñüêîãî òèïó òà ì³ñòà ðàéîííîãî çíà÷åííÿ º ñêëàäîâîþ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ³
ðàçîì ³ç ñ³ëüñüêîþ åêîíîì³êîþ â³äîáðàæàþòü ïîòåíö³àë ðàéîíó [4; 6].

Äëÿ âðàõóâàííÿ çíà÷óùîñò³ îêðåìèõ ïîêàçíèê³â òà ¿õíüî¿ íåîäíàêîâî¿ ê³ëüêîñò³
ó ñêëàä³ îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ, îòðèìàí³ àáñîëþòí³ ³íäèêàòîðè, ³ç çàñòîñóâàííÿì ìî-
íîòîííèõ ïåðåòâîðåíü çíà÷åíü ïîêàçíèê³â, ÿê³ ïðèâîäÿòü ¿õ äî áåçðîçì³ðíîãî â³äíîñ-
íîãî ñòàíó, ïåðåðàõîâóâàëè íà 10 òèñ. íàñåëåííÿ. ²íôîðìàö³ÿ áóëà óïîðÿäêîâàíà ó
âèãëÿä³ ìàòðèöü, ðÿäêàìè ÿêî¿ ñòàëè ðåã³îíè, à ñòîâïöÿìè — ïîêàçíèêè, ùî
õàðàêòåðèçóþòü ð³çí³ ï³äñèñòåìè ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é.

Ðîçðàõóºìî îö³íêó ðîçâèòêó òåðèòîð³¿, çä³éñíèâøè ñòàíäàðòèçàö³þ ïîêàçíèê³â
íà îñíîâ³ âàð³àö³éíîãî ðîçìàõó. Äëÿ ôàêòîð³â, ÿê³ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ðîçâèòîê
ðåã³îíó, ìîæíà çàñòîñóâàòè òàêó ôîðìóëó:

−
=

−
min

max min

j
j

x x
Z

x x (1)

à äëÿ ôàêòîð³â, ÿê³ ãàëüìóþòü ðîçâèòîê — íàñòóïíó ôîðìóëó:

−
=

−
max

min max

j
j

x x
Z

x x . (2)

Äëÿ á³ëüøî¿ íàî÷íîñò³, âèçíà÷åí³ ³íòåãðàëüí³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ
òåðèòîð³é ðåã³îí³â Óêðà¿íè ðîçì³ñòèìî â ïåëþñòêîâ³é ä³àãðàì³ (ðèñ. 3), ÷èì áëèæ÷å
îáëàñòü çíàõîäèòüñÿ äî 0 àáî äî öåíòðó îðá³òè, òèì ã³ðøå ¿¿ ñòàíîâèùå, à ÷èì äàë³ ïî
êðóãîâèõ ïîëÿõ — òèì êðàùå.

Âåëè÷èíà ðîçðàõîâàíèõ ³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè
ðåéòèíã ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè òà ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíè äåïðåñèâíîãî ñòàíó òîãî
÷è ³íøîãî ðåã³îíó. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ìîæíà ââàæàòè,
äîñèòü òî÷íèìè, îñê³ëüêè, àâòîð çà ïåðâ³ñíó òàáëèöþ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ âçÿâ
äàí³ ïî ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³ÿõ, à íå ñåðåäí³ äàí³ ïî ðåã³îíó îêðåìèõ àâòîð³â. Ñàìå
òàêèé ¿õí³é ï³äõ³ä, äåùî, âèêðèâëþº ³íôîðìàö³þ ïðî ä³éñíèé ñòàí ñïðàâ íà ñåë³ òà
äåôîðìóº ðåéòèíã òåðèòîð³é äëÿ íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè òà äîïîìîãè ïî ðîç-
âèòêó ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³. Äàíà ñèñòåìà ³íäèêàòîð³â îïèñóº òà õàðàêòåðèçóº ñ³ëüñüêó
ì³ñöåâ³ñòü ç óñ³õ ñòîð³í, òîìó âèçíà÷åíèé ðåéòèíã — ââàæàºìî äîñèòü òî÷íèì.

Äî ïåðåë³êó îáëàñòåé ³ç íàéìåíøèìè ³íòåãðàëüíèìè ïîêàçíèêàìè ðîçâèòêó
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ïîòðàïèëè Çàêàðïàòñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà
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îáëàñòü â 2007 ðîö³, â 2008 äî íèõ ïðèºäíàëàñÿ ×åðí³âåöüêà îáëàñòü, à 2009 ð³ê, íà
æàëü, ïîïîâíèâñÿ ùå é Ð³âíåíñüêèì ðåã³îíîì. Ïðè÷èíàìè òàêîãî ñòàíó ñòàëè íèçüê³
äåìîãðàô³÷í³ äåòåðì³íàíòè, åêîíîì³÷í³ ³íãðåä³ºíòè, ïîã³ðøåííÿ ñîö³àëüíî¿, â³äñòà-
âàííÿ ó ð³âí³ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè. Êð³ì íåãàòèâíèõ ðåçóëüòàò³â,
äîñë³äæåííÿ âèÿâèëî íàéïðîãðåñèâí³ø³ ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿, çîêðåìà öå Ê³ðîâîãðàäñüêà,
×åðí³ã³âñüêà, Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñò³. Äî öüîãî ñïèñêó äîëó÷èëèñÿ Õìåëüíèöüêà,
Îäåñüêà òà Æèòîìèðñüêà îáëàñò³ (ó 2009 ðîö³). Âñ³ ³íäèêàòîðè äîñë³äæåííÿ â äàíèõ
ðåã³îíàõ íàäàëè ¿ì çìîãó îòðèìàòè íàéêðàù³ ïîêàçíèêè ñ³ëüñüêîãî ðîçâèòêó.

Îòæå, âèçíà÷åí³ ³íòåãðàëüí³ ïîêàçíèêè íåîáõ³äíî âèä³ëèòè â ïåâíó òèïîëî-
ã³þ. Îá´ðóíòîâàíî, íà íàøó äóìêó, º ìåòîäè÷íèé ï³äõ³ä, êîëè âèîêðåìëåííÿ òåðè-
òîð³é çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ âèçíà÷åííÿ êðèòåð³àëüíèõ ë³ì³òîâàíèõ ìåæ. Ïðè öüî-
ìó âñòàíîâëåííÿ ¿õ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ íà îñíîâ³ ôîðìóë ÿê ïðîïîíóº Ç. Ãåðàñèì-
÷óê, ãðàíè÷íî-äîïóñòèìèõ çíà÷åíü, ³ñíóþ÷èõ ó â³ò÷èçíÿí³é òà çàðóá³æí³é ïðàêòèö³
(10-15 % â³äõèëåííÿ ó ã³ðøèé á³ê â³ä ñåðåäí³õ äëÿ êðà¿íè çíà÷åíü) [2].

Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ï³äõîä³â ïîêàçàëî, ùî íèæíÿ êðèòè÷íà ãðàíèöÿ íàëåæ-
íîñò³ òåðèòîð³é äî äåïðåñèâíèõ, ç’ÿñîâàíî íà îñíîâ³ ôîðìóëè Ç. Ãåðàñèì÷óê, â³äïî-
â³äàº 10-òè â³äñîòêîâîìó â³äõèëåííþ ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà ðåïðåñèâíîñò³ â ã³ðøó
ñòîðîíó â³ä ñåðåäíüîãî çíà÷åííÿ [3]. Öå º áàçèñîì äëÿ âñòàíîâëåííÿ êëàñèô³êàö³é-
íèõ îçíàê ðàíæóâàííÿ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é çà âèçíà÷åíèì ³íòåãðàëüíèì ïîêàçíè-
êîì ñ³ëüñüêîãî ðîçâèòêó: äåïðåñèâí³ — ìåíøå –10 % â³ä ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà;
â³äñòàë³ — â³ä –10 % äî +10 %; ñåðåäíüîãî ðîçâèòêó — â³ä +10 % äî +30 %; â³äíîñíî
ðîçâèíóò³ — â³ä 30 % äî 50 %; ðîçâèíóò³ — ïîíàä +50 % â³ä ñåðåäíüîãî ïîêàçíèêà.

Çà ðîçðàõóíêàìè á³ëüø³ñòü ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ïîòðàïëÿº â ÷èñëî äåïðåñèâ-
íèõ òà â³äñòàëèõ. Íàéá³ëüøå ïðåäñòàâíèöòâî â ãðóï³ äåïðåñèâíèõ òåðèòîð³é ìàþòü
×åðí³âåöüêà îáëàñòü, Ð³âíåíñüêà, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, Çàêàðïàòñüêà, Äîíåöüêà,
Êè¿âñüêà. Ãîëîâíèìè ïðè÷èíàìè äåïðåñèâíîñò³ äàííî¿ ãðóïè ðåã³îí³â º íèçüê³ äå-
ìîãðàô³÷í³ ïîêàçíèêè, åêîíîì³÷í³, ñîö³àëüí³, âåëèêà ãóñòîòà íàñåëåííÿ òîùî. Ñë³ä
çàçíà÷èòè, ùî ðèñîþ äåïðåñèâíîñò³ º íå ëèøå äåìîãðàô³÷íà êðèçà òà ïîñåëåíñüêà, à
é åêîíîì³÷í³ òà îñîáëèâî ñîö³àëüí³ ÷èííèêè, êð³ì öüîãî ì³æ ñ³ëüñüêèìè òåðèòîð³ÿ-
ìè â³äñóòí³ ÷³òê³ çàëåæíîñò³, ùî º îñíîâîþ äëÿ åêâàéðèíãó òà ïðîâàéäèíãó íîâ³òí³õ
ï³äõîä³â òà ìåòîä³â ïîÿñíåííÿ öèõ ïðîöåñ³â.

Ïðîâåäåíà ä³àãíîñòèêà ð³âíÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè äàº çìîãó
êîíñòàòóâàòè òèïîâ³ òåíäåíö³¿ ³ñíóâàííÿ: ñêëàäíà äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ òà íèçüêèé
ð³âåíü äîõîä³â íàñåëåííÿ ³ ïîðó÷ ç òèì, âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ òà ì³ãðàö³éí³

Ðèñ. 3. Òèïîëîã³÷íà ñòðóêòóðà ³íòåãðàëüíèõ ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é
çà ðåã³îíàìè â 2007-2009 ðîêàõ
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ïîòîêè; ïàñèâí³ñòü ³ áåç³í³ö³àòèâí³ñòü, íåãîòîâí³ñòü ñ³ëüñüêèõ ìåøêàíö³â äî çì³í ³
äî ñèìá³îçó ó æèòòºä³ÿëüíîñò³ ñâî¿õ ãðîìàä, â ðåçóëüòàò³ çíåâ³ðè òà íåäîâ³ðè â áóäü-
ÿê³ ïðàãíåííÿ òà ðåôîðìè; ïîã³ðøåííÿ æèòòÿ ö³ëèõ ñ³ëüñüêèõ ñï³ëüíîò; àðõà¿çàö³ÿ
åêîíîì³÷íîãî æèòòÿ, ôîðìîþ ïðîÿâó ÿêîãî º âèñîêà ÷àñòêà çàéíÿòîãî ñ³ëüñüêîãî
íàñåëåííÿ ó ìàëî òîâàðíèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ; ïîñèëåííÿ íåîäíîð³äíîñò³
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é; óù³ëüíåííÿ åêîíîì³÷íîãî ïðîñòîðó, çðîñòàííÿ êîíöåíòðàö³¿
âèðîáíèöòâà ñ³ëüãîñïïðîäóêö³¿ ó íàéá³ëüø âèã³äíèõ àãðîåêîëîã³÷íèõ óìîâàõ; íèçüêèé
ð³âåíü ô³íàíñîâî¿ ñàìîäîñòàòíîñò³ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, ïðîáëåìà
ë³äåðñòâà, íåóì³ëîñò³ òà íåãîòîâíîñò³ äî îá’ºäíàííÿ òîùî.

Âèä³ëåííÿ ãðóï ïðîáëåìíèõ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é º îäí³ºþ ç ñïðîá ¿õíüî¿ òèïî-
ëîã³çàö³¿, ÿêà íå âèð³øóº ïîâí³ñòþ ïðîáëåìó, ïðîòå ç óðàõóâàííÿì ³íøèõ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü ìîæå ñòàòè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçðîáêè ñèñòåìè çàõîä³â ñàíàö³¿ ïðîáëåì-
íèõ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ³ ïðàâèëüíîãî ðîçïîä³ëó ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â íà ¿õíº â³äíîâ-
ëåííÿ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Âèñíîâêè. Ïðîãðàìè ðîçâèòêó ìàþòü áóòè äåùî äåòàë³çîâàí³, à íå ì³ñòèòè
çàãàëüíèé õàðàêòåð, òîìó ùî íàâ³òü ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîí, ïîêè
ùî íå äàëî áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. Ùî æ äî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðè-
òîð³é, òî ñèòóàö³ÿ º ñêëàäíîþ ³ çâîäèòüñÿ ôàêòè÷íî äî ñëîâåñíèõ «áàòàë³é» ïðî
íåîáõ³äí³ñòü «ïîðÿòóíêó ñåëà».

Ïîðÿä ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó ðåã³îí³â» ïðîáëåìè
ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é ÿñêðàâî â³äîáðàæåí³ â «Äåðæàâí³é ö³ëüîâ³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó
óêðà¿íñüêîãî ñåëà íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó» òà â Çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî îñíîâí³ çàñàäè
äåðæàâíî¿ àãðàðíî¿ ïîë³òèêè íà ïåð³îä äî 2015 ðîêó». ßê ñïðàâåäëèâî çàçíà÷àþòü Î.
Áîðîä³íà òà ². Ïðîêîïà, ó íèõ, î÷åâèäíî, âíàñë³äîê òðàäèö³é, îñíîâíó óâàãó ïðèä³ëå-
íî çíîâó æ òàêè àãðàðí³é ñôåð³, à íå ñåëó [4]. Õî÷à, â³äïîâ³äíî äî ñòàòóñó, çàçíà÷åíà
ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ñàìå äåðæàâíó ï³äòðèìêó äåïðåñèâíèõ òåðèòîð³é, ó í³é íåäî-
ñòàòíüî âðàõîâàíèìè çàëèøèëèñÿ ìîæëèâîñò³ ó÷àñò³ â öüîìó ïðîöåñ³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â
âëàäè. Çà òàêèõ óìîâ ïîðóøóºòüñÿ îäèí ç ïðèíöèï³â ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè — ïðèí-
öèï ïàðòíåðñòâà. Ì³ñöåâ³ îðãàíè âëàäè ìàþòü áðàòè îáîâ’ÿçêîâó ó÷àñòü ÿê ó ðîç-
ðîáö³ ïðîãðàì ïîäîëàííÿ ðåïðåñèâíîñò³ ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é, òàê ³ â ¿õíüîìó ô³íàí-
ñóâàíí³. Òàêèì ÷èíîì, ç ïàñèâíèõ ñïîñòåð³ãà÷³â âîíè ïåðåòâîðþþòüñÿ â àêòèâíèõ
ñï³âó÷àñíèê³â öüîãî ïðîöåñó.
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî âèçíà÷åííÿ
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Âñòóï. Ó âèâ÷åíí³ áóäü-ÿêîãî ÿâèùà, ó òîìó ÷èñë³ åêîíîì³÷íîãî, íàéãîëîâí³-
øèì º ïèòàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ õàðàêòåðíèõ éîãî îçíàê, îñíîâíèõ ðèñ, çâåäåííÿ ¿õ
äî ñóêóïíîñò³ òà ðîçðîáêè íà ö³é îñíîâ³ éîãî âèçíà÷åííÿ. Öå ñëóøíî ³ ñòîñîâíî âèç-
íà÷åííÿ äåô³í³ö³¿ êîîïåðàòèâó. Ñåðåä â÷åíèõ-êîîïåðàòîð³â íåìàº ºäíîñò³ ùîäî êîí-
öåïòóàëüíîãî ï³äõîäó äî òëóìà÷åííÿ ïðèðîäè êîîïåðàòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿, òîìó íåìàº
³ ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ êîîïåðàòèâó. ßê çàçíà÷èâ Ñ. Áüîê, «… íå ³ñíóº óí³âåð-
ñàëüíîãî çàãàëüíîâèçíàíîãî âèçíà÷åííÿ êîîïåðàòèâíîãî òîâàðèñòâà» [2, ñ. 60]. Îäí³
àâòîðè àêöåíòóâàëè óâàãó íà ñîö³àëüíîìó áîö³ êîîïåðàòèâó, äðóã³ — íà îðãàí³çàö³é-
íîìó, òðåò³ — íà åêîíîì³÷íîìó. ² ÿê íàñë³äîê âèçíà÷åííÿ íå â ïîâí³é ì³ð³ â³äîáðàæà-
ëè ïðèðîäó êîîïåðàòèâíî¿ ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ.

 Ñàìå ç öüîãî ïðèâîäó âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ êîîïåðàòèâ º òåîðåòè÷íîþ ïðîáëå-
ìîþ. Àíàë³ç ïîãëÿä³â íà ñóòí³ñòü ïîíÿòòÿ «êîîïåðàòèâ» ñâ³ä÷èòü, ùî á³ëüø³ñòü ó÷å-
íèõ â îñíîâó éîãî âèçíà÷åííÿ âêëàäàþòü çì³ñò äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ëþäåé. Ïðè-
õèëüíèêàìè òàêîãî ìåòîäîëîã³÷íîãî ï³äõîäó áóëè Ô. Øòàóä³íãåð, Ã. Êðþãåð, Î. Àí-
öèôåðîâ, ². Çàññåí, Ê. Ïàæèòíîâ, Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé, à ç ñó÷àñíèõ äîñë³äíèê³â
éîãî ï³äòðèìóþòü Ì. Ìàë³ê, Â. Ç³íîâ÷óê, Ã. ×åðåâêî, Ô. Ãîðáîíîñ, Â. Ãîí÷àðåíêî,
Ë. Ìîëäàâàí òà ³í. ̄ õí³ òðàêòóâàííÿ êîîïåðàòèâó íàïîâíåí³ é ³íøèìè îçíàêàìè, ùî
íàäàþòü éîìó ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ùîá âñòàíîâèòè, ùî ñòàíîâèòü ñîáîþ êîîïåðàòèâ, ñë³ä
çâåðíóòèñÿ äî òåîð³¿ êîîïåðàö³¿, äî â÷åíü, âèçíàíèõ êëàñè÷íèìè, à òàêîæ äî ïîëîæåíü
ñó÷àñíî¿ åêîíîì³÷íî¿ íàóêè òà äîñë³äèòè ïîíÿòòÿ «êîîïåðàòèâ». Ïðè öüîìó âàðòî ñêî-
ðèñòàòèñü ä³àëåêòè÷íèì, àáñòðàêòíî-ëîã³÷íèì òà ìîíîãðàô³÷íèì ìåòîäàìè.

Ðåçóëüòàòè. Îäèí ç ïåðøèõ òåîðåòèê³â êîîïåðàòèâíîãî ðóõó Ó. Ê³íã ââàæàâ,
ùî êîîïåðàòèâ, ïîä³áíî äî âñ³õ ³íøèõ òîâàðèñòâ, ìàº íà ìåò³ äàòè ëþäÿì ìîæëèâ³ñòü
óíèêàòè äåÿêèõ ³ç òèõ íåçðó÷íîñòåé, ÿê³ â íèõ âèíèêëè, êîëè á âîíè ä³ÿëè ïî-
îäèíö³, ³ äîñÿãòè âèã³ä, ÿêèõ âîíè ³íàêøå íå ìàëè [6, ñ. 12–13]. Â îñíîâó âèçíà÷åí-
íÿ êîîïåðàòèâó â÷åíèì áóëî ïîêëàäåíî ÿê êðèòåð³é ñï³ëüíó ïðàöþ ëþäåé.

Íà äóìêó Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêîãî, êîîïåðàòèâí³ ï³äïðèºìñòâà — öå, ïî ñóò³,
ºäèíà ôîðìà ãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî âèíèêëà â ðåçóëüòàò³ ñâ³äîìèõ çóñèëü
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øèðîêèõ ñóñï³ëüíèõ ãðóï ç ìåòîþ ïåðåòâîðèòè êàï³òàë³ñòè÷íó ñèñòåìó ãîñïîäàð-
ñòâà [8, ñ. 67]. Ì. Òóãàí-Áàðàíîâñüêèé çàçíà÷àâ, ùî êîîïåðàòèâè çâåðòàþòüñÿ íå äî
ñóñï³ëüíèõ, ðåë³ã³éíèõ ÷è ìîðàëüíèõ óÿâëåíü ëþäèíè, à íàñàìïåðåä äî òîãî æ ìî-
òèâó, äî ÿêîãî çâåðòàºòüñÿ êàï³òàë³çì — äî îñîáèñòîãî åãî¿çìó, ãîñïîäàðñüêîãî ³íòå-
ðåñó ëþäèíè. Ó öüîìó âåëèêà ñèëà êîîïåðàö³¿, îñê³ëüêè âíóòð³øíÿ åêîíîì³÷íà ¿¿
ïðèðîäà ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç êàï³òàë³ñòè÷íèì ï³äïðèºìñòâîì. Êàï³òàë³ñòè÷íå
ï³äïðèºìñòâî, ñòâåðäæóâàâ ó÷åíèé, íå äîáðî÷èííà çàñòàâà, íå ñóñï³ëüíà ïðîïàãàíäà,
íå ïîë³òè÷íà îðãàí³çàö³ÿ ³ íå ðîá³òíè÷à ñï³ëêà. Âîíî º ãîñïîäàðñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ â
³íòåðåñàõ ïåâíî¿ ãðóïè îñ³á [8, ñ. 94].

Ó êíèç³ «Êðàòêèé êóðñ êîîïåðàöèè» Î. ×àÿíîâ çàóâàæèâ, ùî êîîïåðàòèâ —
öå, íàñàìïåðåä, îá’ºäíàííÿ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ íå çíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ öüîãî îá’ºäíàííÿ,
à çàëèøàþòüñÿ äð³áíèìè òðóäîâèìè ãîñïîäàðñòâàìè. Ó êîîïåðàòèâàõ ò³ëüêè ÷àñòè-
íà âèðîáíèöòâà — òà ÷àñòèíà, äå âåëèêå ãîñïîäàðñòâî ìàº ïåðåâàãè íàä äð³áíèì,
îá’ºäíóºòüñÿ â ñï³ëüíó îðãàí³çàö³þ. Ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé êîîïåðàòèâ º äîïîâíåí-
íÿì äî ñàìîñò³éíîãî ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îáñëóãîâóº éîãî ³ áåç òàêîãî ãîñïî-
äàðñòâà íå ìàº ñåíñó [9, ñ. 8-9].

Î. Àíöèôåðîâ ñòâåðäæóâàâ, ùî êîîïåðàòèâíà îðãàí³çàö³ÿ — öå äîáðîâ³ëüíå
îá’ºäíàííÿ íåîáìåæåíîãî ÷èñëà îñ³á äëÿ äîñÿãíåííÿ ñï³ëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ ö³ëåé,
çàñíîâàíå íà ïðèíöèïàõ ïîâíî¿ ð³âíîñò³ ïðàâ ó÷àñíèê³â ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ, äå êîæíèé
³ç ÷ëåí³â áåðå áåçïîñåðåäíþ îñîáèñòó ó÷àñòü ³ íåñå ìàéíîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à îòðè-
ìóâàíèé óíàñë³äîê ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ÷èñòèé ïðèáóòîê íå éäå íà âèíàãîðîä-
æåííÿ êàï³òàëó [1, ñ. 24]. Âèùåíàâåäåíå âèçíà÷åííÿ êîîïåðàòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîáó-
äîâàíå íà ïðèíöèïàõ, çàïðîïîíîâàíèõ ñàìèì æå Î. Àíöèôåðîâèì: à) ïåðåñë³äóâàí-
íÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ìåòè, ùî â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä áëàãîä³éíî¿ ÷è ³íøèõ âèä³â âçàºìîäîïîìî-
ãè; á) âçàºìîäîïîìîãà, ùî íàáóâàº õàðàêòåðó ñï³âðîá³òíèöòâà; â) â³ëüíå îðãàí³çîâàíå
ñï³âðîá³òíèöòâî. Ïîðÿä ç íèìè, íàéá³ëüø ñïåöèô³÷íèìè â÷åíèé âèä³ëÿº òàê³ îçíà-
êè: à) òðóäîâå íà÷àëî, àáî ïðèíöèï îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ÷ëåí³â ó ä³ÿëüíîñò³ òîâàðèñòâà;
á) íåîáìåæåí³ñòü ÷èñëà ÷ëåí³â; â) ñàìîñò³éí³ñòü ³ ñàìîâðÿäóâàííÿ; ã) ìàòåð³àëüíà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷ëåí³â ó ñïðàâàõ òîâàðèñòâà; â) êîîïåðàòèâíà äåìîêðàò³ÿ; å) ïðèáó-
òîê, îòðèìàíèé ó ðåçóëüòàò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå éäå íà âèíàãîðîäæåííÿ
êàï³òàëó [1, ñ. 22–23]. Îá´ðóíòîâóþ÷è ñôîðìóëüîâàí³ ïðèíöèïè, Î. Àíöèôåðîâ çàç-
íà÷àº, ùî áóäü-ÿêà ï³äïðèºìíèöüêà ñïðàâà çàâæäè çàñíîâàíà íà ïðàãíåíí³ îòðèìàòè
íàéá³ëüø ìîæëèâèé ïðèáóòîê, à áóäü-ÿêà êîîïåðàòèâíà îðãàí³çàö³ÿ — ïîñòàâèòè
ïðàöþ ó íàéá³ëüø ìîæëèâ³ êðàù³ óìîâè [1, ñ. 22].

Á. Ìàðòîñ äàâ ÷³òêå âèçíà÷åííÿ êîîïåðàòèâó, ùî ìàëî âàæëèâå íàóêîâî-òåîðå-
òè÷íå òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ. Íà éîãî äóìêó, êîîïåðàòèâ º äîáðîâ³ëüíå, çàñíîâàíå íà
ïðèíöèï³ ð³âíîïðàâíîñò³ é ñàìîäîïîìîãè îá’ºäíàííÿ ëþäåé ç ìåòîþ ïîë³ïøèòè ñâ³é
äîáðîáóò øëÿõîì âåäåííÿ íà ñï³ëüíèé ðàõóíîê ï³äïðèºìñòâà, ÿêå ìàº çá³ëüøóâàòè
òðóäîâèé çàðîá³òîê ó÷àñíèê³â àáî çìåíøóâàòè ¿õí³ âèäàòêè íà ñïîæèâàííÿ â³äïîâ³ä-
íî äî âèêîðèñòàííÿ íèìè öüîãî ï³äïðèºìñòâà, à íå çà ê³ëüê³ñòþ âêëàäåíîãî êàï³òàëó
[5, ñ. 30]. Ó öüîìó âèçíà÷åíí³ çàêëàäåí³ îñíîâí³ ïðèíöèïè êîîïåðóâàííÿ — äîá-
ðîâ³ëüí³ñòü, ð³âíîïðàâí³ñòü, ñàìîäîïîìîãà, ïîêàçàíà â³äì³íí³ñòü êîîïåðàòèâó â³ä êà-
ï³òàë³ñòè÷íîãî ï³äïðèºìñòâà. Êð³ì òîãî, íà ï³äñòàâ³ öüîãî âèçíà÷åííÿ ìîæíà â³äð³çíÿ-
òè êîîïåðàòèâè â³ä ³íøèõ îðãàí³çàö³é ³ çðîáèòè âèñíîâêè â³äíîñíî ¿õíüî¿ ðîë³ ó
ñóñï³ëüñòâ³.

Çðîçóì³ëî, ùî íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ðèíêîâèõ â³äíîñèí ³ â³äðîäæåííÿ
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êîîïåðàòèâ³â, äåô³í³ö³ÿ êîîïåðàòèâó º äåùî ³íøîþ. Âîíà ìàº
â³äïîâ³äàòè òàêèì éîãî ïðèíöèïàì, ÿê: 1) äîáðîâ³ëüí³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü ÷ëåíñòâà áåç
øòó÷íèõ îáìåæåíü àáî áóäü-ÿêî¿ äèñêðèì³íàö³¿ äëÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ ìîæóòü êîðèñòóâà-
òèñÿ ïîñëóãàìè êîîïåðàòèâó òà çãîäí³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç ÷ëåíñòâîì;
2) êîîïåðàòèâíà äåìîêðàò³ÿ; ð³âíå ïðàâî ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü çà ïðèíöèïîì «îäèí
÷ëåí — îäèí ãîëîñ»; 3) ñóâîðå îáìåæåííÿ â³äñîòêó íà ïàéîâèé êàï³òàë; 4) íàëåæí³ñòü
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ïðèáóòêó ÷ëåíàì òîâàðèñòâà ³ ðîçïîä³ë éîãî òàêèì ÷èíîì, ùîá âèêëþ÷èòè ìîæ-
ëèâ³ñòü íàæèâàííÿ îäíîãî ÷ëåíà çà ðàõóíîê ³íøîãî; 5) îðãàí³çàö³ÿ ïðîñâ³òè â ãàëóç³
êîîïåðàö³¿; á) ñï³âðîá³òíèöòâî ç ³íøèìè êîîïåðàòèâíèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

ßêùî âçÿòè çà îñíîâó ïåðåë³÷åí³ âèùå îçíàêè êîîïåðàòèâó, ìîæåìî çðîáèòè
âèñíîâîê, ùî êîîïåðàòèâ — öå äîáðîâ³ëüíå îá’ºäíàííÿ îñ³á íà ï³äñòàâ³ ÷ëåíñòâà äëÿ
ñï³ëüíîãî âåä³ííÿ ä³ÿëüíîñò³, çàñíîâàíå íà ïðèíöèïàõ ð³âíîïðàâíîñò³ ÷ëåí³â, îáî-
â’ÿçêîâ³é ó÷àñò³ ¿õ ó ä³ÿëüíîñò³ òàêîãî îá’ºäíàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ìàéíà, ñòâîðåíîãî,
ÿê ïðàâèëî, çà ðàõóíîê âíåñê³â ÷ëåí³â ³ ÿêå íàëåæèòü òàêîìó îá’ºäíàííþ íà ïðàâ³
âëàñíîñò³ äëÿ çàäîâîëåííÿ ìàòåð³àëüíèõ òà ³íøèõ ïîòðåá éîãî ÷ëåí³â.

Ì. Ìàë³ê àêöåíòóº óâàãó íà ñàìîñò³éíîñò³ êîîïåðàòèâ³â òà ¿õí³é íåçàëåæíîñò³
â³ä äåðæàâè: «... êîîïåðàòèâ ââàæàºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ïðè-
âàòí³é âëàñíîñò³ éîãî ÷ëåí³â ³ çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó ðèíêîâèõ óìîâàõ áåç ñïå-
ö³àëüíî¿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè òà îñîáëèâîãî äåðæàâíîãî êîíòðîëþ» [7, ñ.13]. Àâòîð
ï³äêðåñëþº êîðïîðàòèâíèé õàðàêòåð óòâîðåííÿ êîîïåðàòèâó íà çàñàäàõ ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³.

Â. Ç³íîâ÷óê âèçíà÷àº êîîïåðàòèâ ÿê ï³äïðèºìñòâî êîðïîðàòèâíîãî òèïó, ñòâî-
ðåíå øëÿõîì äîáðîâ³ëüíîãî îá’ºäíàííÿ ìàòåð³àëüíèõ âíåñê³â ³ çóñèëü ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ òîâàðîâèðîáíèê³â-âëàñíèê³â (ãðîìàäÿí òà þðèäè÷íèõ îñ³á), îðãàí³çàö³¿
äåìîêðàòè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ³ ïîä³ëó ðèçèêó òà äîõîä³â â³äïîâ³äíî äî ó÷àñò³ â ãîñïî-
äàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ öüîãî ï³äïðèºìñòâà [3, ñ. 33-34].

Ðîçãëÿäàþ÷è îñîáëèâîñò³ êîîïåðàòèâó ÿê åêîíîì³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿, Â. Ç³íîâ÷óê
ï³äêðåñëþº éîãî ïðèíöèïîâ³ â³äì³ííîñò³ â³ä çâè÷àéíèõ êîðïîðàö³é, òîáòî òèõ, ùî
ìàþòü íàçâó «ô³ðì, îð³ºíòîâàíèõ íà ³íâåñòîð³â (investor-oriented firms)». Ó á³ëüøîñò³
âîíè ïðåäñòàâëåí³ àêö³îíåðíèìè ï³äïðèºìñòâàìè. Êîîïåðàòèâí³ ï³äïðèºìñòâà òà
çâè÷àéí³ êîðïîðàö³¿ ìàþòü áàãàòî ñï³ëüíîãî, îñê³ëüêè º êîðïîðàòèâíèì òèïîì ï³äïðè-
ºìñòâà [3, ñ. 37]. Â³äì³ííîñò³ ì³æ êîîïåðàòèâàìè ³ íåêîîïåðàòèâíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè ïîëÿãàþòü ãîëîâíèì ÷èíîì ó ñòîñóíêàõ ì³æ ï³äïðèºìñòâîì òà éîãî âëàñíèêàìè,
à òàêîæ ó ïðèíöèï³ ðîçïîä³ëó ïðèáóòêó ³ ÷èñòî¿ åêîíîì³¿.

Êîðïîðàö³¿ — öå øèðîêî ðîçïîâñþäæåíà â ñâ³ò³ ôîðìà îðãàí³çàö³¿ á³çíåñó. Íà
íàøó äóìêó, ï³ä êîðïîðàö³ºþ ñë³ä ðîçãëÿäàòè áóäü-ÿêó ³íòåãðàö³þ ï³äïðèºìíèöü-
êèõ àêòèâ³â (êàï³òàëó, âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé, ðîáî÷î¿ ñèëè çíàíü, äîñâ³äó òà ³í.)
ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ïîòåíö³àëó, çäàòíîãî íàéêðàùèì ÷èíîì âèêîíàòè ïëàí ³ çá³ëüøè-
òè íà ö³é îñíîâ³ ïðèáóòîê â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ àáî îòðèìàòè ³íøèé åôåêò,
ïåðåäáà÷åíèé çàòâåðäæåíîþ ñòðàòåã³ºþ.

Çà ñâîºþ ïðèðîäîþ, ââàæàº Â. Ç³íîâ÷óê, êîîïåðàòèâè òà çâè÷àéí³ êîðïîðàö³¿ —
öå ïðèíöèïîâî ð³çí³ òèïè ï³äïðèºìñòâ. ßêùî êîîïåðàòèâ º îá’ºäíàííÿì âèêëþ÷íî
òîâàðîâèðîáíèê³â äëÿ íàäàííÿ ïîñëóã, ïîâ’ÿçàíèõ ç ¿õíüîþ îñíîâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ —
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèì âèðîáíèöòâîì, òî àêö³îíåðí³ â³äíîñèíè ïåðåäáà÷àþòü îá’ºäíàííÿ
êàï³òàë³â, ¿õíº âèêîðèñòàííÿ òà îäåðæàííÿ ïðèáóòêó [3, ñ. 37–38]. Òîìó åêîíîì³÷íà
ñóòí³ñòü êîîïåðàòèâó á³ëüø ïîâ’ÿçàíà ³ç çàäîâîëåííÿì ³íòåðåñ³â ó÷àñíèê³â â îòðèìàíí³
íåîáõ³äíèõ ïîñëóã, òîä³ ÿê â àêö³îíåðíîìó á³çíåñ³ äîì³íóþ÷èì ìîòèâîì º çàáåçïå÷åí-
íÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ âêëàäåíîãî êàï³òàëó. «Ó êîîïåðàö³¿ êàï³òàë — ñëóãà, à
íå ãîñïîäàð», — ñòâåðäæóâàâ ùå ó 1925 ð. Î. ×àÿíîâ [9, ñ. 10].

Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ êîîïåðàòèâó ÿê ãîñïîäàðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âèçíàþòüñÿ
îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é, ùî ÷àñòî ïîðîäæóº íåñòà÷ó êàï³òà-
ëó. Äî òîãî æ, ñîö³àëüíà ì³ñ³ÿ êîîïåðàòèâ³â îáìåæóº ðàìêè ¿õ ä³ÿëüíîñò³, òîä³ ÿê
çâè÷àéí³ êîðïîðàö³¿ ìîá³ëüí³ø³, ëåãêî ì³íÿþòü ïðîô³ëü ³ ìàíåâðóþòü êàï³òàëîâêëà-
äåííÿìè, à îòæå, êðàùå àäàïòóþòüñÿ äî çì³í íà ðèíêàõ. Îñîáëèâ³ñòþ ³ íàéãîëîâí³-
øîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êîîïåðàòèâíî¿ îðãàí³çàö³¿ º òå, ùî ¿¿ ÷ëåíè ïîºäíóþòü â îäí³é
îñîá³ ñï³ââëàñíèêà êîîïåðàòèâíîãî ï³äïðèºìñòâà òà éîãî êë³ºíòà [3, ñ. 38].

Íà äóìêó â³äîìîãî ñó÷àñíîãî äîñë³äíèêà êîîïåðàòèâíîãî ðóõó ïðîôåñîðà
Â. Óîòê³íñà, îñíîâíà ïåðåâàãà êîîïåðàòèâ³â ³ ñóòòºâà â³äì³íí³ñòü â³ä ³íøèõ ãîñïî-
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äàðñüêèõ îðãàí³çàö³é ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ó êîîïåðàòèâíèõ
îá’ºäíàííÿõ ëþäåé ï³äïîðÿäêîâàíà åòè÷íèì ³äåàëàì. ßê ââàæàº Ì. Øààðñ, êîîïåðà-
òèâè í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ï³äïðèºìñòâ ³íøèõ ôîðì, ç ÿêèìè ¿ì äîâîäèòüñÿ
êîíêóðóâàòè. Òîìó ³íîä³ ðîáëÿòü âèñíîâîê, ùî «êîîïåðàòèâ — öå ïðîñòî ùå îäíà
ìîæëèâ³ñòü òîðãóâàòè àáî çàéìàòèñÿ ÿêèì-íåáóäü ³íøèì á³çíåñîì» [4, ñ. 15].

Ïðîòå ³ñíóº òàêîæ ðÿä ñõîæèõ ðèñ. Ï³äïðèºìñòâà âñ³õ ôîðì âèõîäÿòü íà ðèí-
êè ïðàö³, êàï³òàëó, óïðàâë³íñüêèõ ïîñëóã ³ ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè îäíàêîâó çàðîá³ò-
íó ïëàòó, â³äñîòîê ³ óïðàâë³íñüêó âèíàãîðîäó. Ñõîæèìè º òàêîæ áàãàòî âèðîáíè÷èõ
ïðîöåñ³â, íàïðèêëàä: ïàêóâàííÿ, ñîðòóâàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, ïåðåðîáêà, êðåäèòíà
ä³ÿëüí³ñòü, ðåêëàìóâàííÿ ³ ö³íîóòâîðåííÿ. Ï³äïðèºìñòâà óñ³õ ôîðì ñòàâëÿòü ñâîºþ
ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ é åêîíîì³÷íå ôóíêö³îíóâàííÿ. Âîíè ïåðåáóâàþòü
ï³ä ä³ºþ òèõ ñàìèõ çàãàëüíîåêîíîì³÷íèõ ôàêòîð³â — ð³âíÿ çàéíÿòîñò³ àáî áåçðîá³ò-
òÿ, ðîçøèðåííÿ àáî çâóæåííÿ êðåäèòíîãî ðèíêó, ³íôëÿö³¿ àáî ïàä³ííÿ ö³í, ïîäàòê³â,
çì³í ó ñïîæèâàíí³ [4, ñ. 15].

Ñâî¿ìè çîâí³øí³ìè âëàñòèâîñòÿìè êîîïåðàòèâ ìàëî ÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè-
÷àéíîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî òîâàðèñòâà. Êîîïåðàòèâ — íå áëàãîä³éíèöüêà óñòàíîâà, à
ñàìîîêóïíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà ä³º â ³íòåðåñàõ â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè îñ³á. Ïîä³áíî ï³äïðèºì-
íèöüêèì òîâàðèñòâàì, êîîïåðàòèâè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü â óñ³õ öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿-
íàõ íàéìàíó ïðàöþ, îñîáèñò³ ãðîøîâ³ âêëàäè, êðåäèòè é ³íø³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ.

Óñ³ ö³ îáñòàâèíè âêàçóþòü íà òå, ùî îðãàí³çàö³éí³ ôîðìè ä³ÿëüíîñò³ êîîïåðà-
òèâ³â ³ ï³äïðèºìíèöüêîãî òîâàðèñòâà ìàéæå ïîâí³ñòþ ñï³âïàäàþòü, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì
ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ ïîð³âíÿííÿ çàãàëüíèõ îçíàê íå ìîæíà âèçíà÷èòè, ÿêå îá’ºäíàííÿ
ô³çè÷íèõ îñ³á ñë³ä çàðàõîâóâàòè äî êàòåãîð³¿ êîîïåðàòèâó, à ÿêå â³äíåñòè äî çâè÷àé-
íîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî òîâàðèñòâà. Ïðèíöèïîâà â³äì³íí³ñòü êîîïåðàòèâ³â â³ä çâè-
÷àéíîãî ï³äïðèºìíèöüêîãî òîâàðèñòâà ïîëÿãàº íå â çîâí³øí³õ, ôîðìàëüíèõ îçíàêàõ,
à â éîãî âíóòð³øí³é ïðèðîä³. ßêùî çîâí³øí³é ñòàí êîîïåðàòèâó ñêëàäàºòüñÿ çàëåæíî
â³ä ðèíêîâèõ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ é ðåàëüíî ³ñíóþ÷î¿ êîíêóðåíö³¿, òî âíóòð³øíÿ ïðèðîäà
âèçíà÷àºòüñÿ êîëåêòèâíèìè ñòîñóíêàìè ì³æ éîãî ÷ëåíàìè.

Çâè÷àéíå ï³äïðèºìíèöüêå òîâàðèñòâî ³ñíóº ò³ëüêè ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ïðè-
áóòêó. Âîíî íàìàãàºòüñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå ðîçøèðþâàòè ñâî¿ êàï³òàëîâêëàäåííÿ é îáî-
ðîòí³ êîøòè. Çàëó÷åííÿ êàï³òàëó êîîïåðàòèâîì ñòàíîâèòü íå ìåòó éîãî ä³ÿëüíîñò³, à
çàñ³á äîñÿãíåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ìåòè. Ó ïðîòèëåæí³ñòü çâè÷àéíèì ï³äïðèºìíèöüêèì
òîâàðèñòâàì, êîîïåðàòèâè çà ñâî¿ì åêîíîì³÷íèì çì³ñòîì íå ìîæóòü áóòè íàö³ëåí³ íà
îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó â³äïîâ³äíî âêëàäåíîìó êàï³òàëó. Êîîïåðàòèâ —
öå îá’ºäíàííÿ ëþäåé ³ ðàçîì ç òèì ï³äïðèºìñòâî. Ö³ëü êîîïåðàö³¿ — çàäîâîëåííÿ
åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá îá’ºäíàíèõ â êîîïåðàòèâè ëþäåé —
ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ò³ëüêè ÷åðåç ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü êîîïåðàòèâíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Ðîçóì³ííÿ ïîäâ³éíî¿ ïðèðîäè êîîïåðàòèâó º êëþ÷åì äî ðîçóì³ííÿ ñïå-
öèô³êè êîîïåðàö³¿, ùî ïîòðåáóº â³äïîâ³äíîãî â³äîáðàæåííÿ é ó çàêîíîäàâñòâ³.

Ó öüîìó çâ’ÿçêó îäèí ³ç âèäàòíèõ ñó÷àñíèõ òåîðåòèê³â ì³æíàðîäíîãî êîîïå-
ðàòèâíîãî ðóõó í³ìåöüêèé ïðîôåñîð Ã. Ìþíêíåð ó êíèç³ «Êîîïåðàòèâí³ ïðèíöèïè ³
êîîïåðàòèâíå ïðàâî» âêàçóâàâ, ùî îñíîâîïîëîæíà îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà êîîïåðà-
òèâíîãî òîâàðèñòâà âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ïîäâ³éíîþ ïðèðîäîþ ÿê ñîö³àëüíî¿ ³ åêîíîì³÷-
íî¿ îäèíèö³: îá’ºäíàííÿ ãðóïè ëþäåé (ç îäíîãî áîêó) ³ ï³äïðèºìñòâà (ç ³íøîãî). Êð³ì
òîãî, âîíà âèçíà÷àºòüñÿ ³ ñïåöèô³÷íî êîîïåðàòèâíîþ ö³ëëþ — çä³éñíåííÿì åêîíî-
ì³÷íèõ ³íòåðåñ³â ÷ëåí³â. Ïðè ðîçðîáö³ êîîïåðàòèâíîãî çàêîíó ³ñíóº ñêëàäí³ñòü ç’ºäíàòè
ì³æ ñîáîþ äâà ð³çíèõ êîìïîíåíòè êîîïåðàòèâíîãî òîâàðèñòâà — ãðóïó ëþäåé ³
ï³äïðèºìñòâî — ³ íàäàòè ö³é îðãàí³çàö³¿ òàêó ôîðìó, ÿêà á â³äïîâ³äàëà ¿¿ ïîäâ³éí³é
ïðèðîä³ é äîçâîëÿëà á íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ñïîñîáîì ðåàë³çóâàòè åêîíîì³÷í³ ³íòå-
ðåñè ÷ëåí³â [10, ð. 153].

Âèñíîâêè. Ï³äñóìîâóþ÷è íàâåäåíå âèùå, ìîæíà ñêàçàòè, ùî íèçêà òåðì³íîò-
âîðåíü, ùî âèíèêëà â ë³òåðàòóð³ ç ïðèâîäó ïîíÿòòÿ «êîîïåðàòèâ», âðàæàº ñâî¿ì ðîç-
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ìà¿òòÿì. Íàòîì³ñòü, ïðîâåäåíèé òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé àíàë³ç äîâîäèòü, ùî
á³ëüø³ñòü âèçíà÷åíü â³äòâîðþþòü îðäèíàðíó äåô³í³ö³þ. Òîìó ð³çí³ âèçíà÷åííÿ öüî-
ãî ïîíÿòòÿ ìàþòü îäíàêîâó ìåòîäîëîã³÷íó ñóòí³ñòü. Ïðîïîíóºìî òàêå âèçíà÷åííÿ
êîîïåðàòèâó: «Êîîïåðàòèâ — öå äåìîêðàòè÷íå, íåçàëåæíå ³ ñàìîêåðîâàíå ï³äïðèºì-
ñòâî ñó÷àñíî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè, ÿêå îðãàí³çóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ äîáðî-
â³ëüíîñò³ ÷ëåíñòâà, êîëåêòèâíî¿ âëàñíîñò³, îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ ÷ëåí³â ó ãîñïîäàðñüê³é
ä³ÿëüíîñò³, çàáåçïå÷åííÿ îáñëóãîâóâàííÿ ñâî¿õ ÷ëåí³â çà ñîá³âàðò³ñòþ, ðîçïîä³ëåííÿ
ïðèáóòêó ì³æ ÷ëåíàìè â³äïîâ³äíî äî ¿õíüî¿ îñîáèñòî¿ ó÷àñò³ â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëü-
íîñò³». Õî÷à âèçíà÷åííÿ ìîæå çäàâàòèñÿ ãðîì³çäêèì, àëå éîãî çì³ñò ìàº ïðèíöèïî-
âå ìåòîäîëîã³÷íå çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè â³äîáðàæàº òåîðåòè÷íó òà ïðàêòè÷íó ñóòí³ñòü ³
êîíöåïö³þ ñòâîðåííÿ é ôóíêö³îíóâàííÿ êîîïåðàòèâó.
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Âñòóï. Îñíîâíèì çàâäàííÿì ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó º ðåãóëþ-
âàííÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí ç ìåòîþ ðàö³îíàëüíîãî ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, çáåðåæåííÿ
íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, çìåíøåííÿ àíòðîïîãåííîãî âïëèâó òà íà-
âàíòàæåííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõ³äíî â åêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíêàõ âðàõîâóâàòè åêî-
ëîã³÷íó ñêëàäîâó, òîáòî âêëþ÷àòè âàðò³ñòü ïðèðîäíèõ îá’ºêò³â òà ïðèðîäîîõîðîííèõ
çàõîä³â. Îäíèì ç ï³äõîä³â äî âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè º îö³íêà ïðèðîäíî-ðåñóðñíî-
ãî ïîòåíö³àëó ðåã³îí³â òà ðîçâèòîê íà ¿¿ îñíîâ³ ðèíêó åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã.

Àêòóàëüí³ñòü òåìè çóìîâëåíà íåäîñêîíàë³ñòþ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìå-
õàí³çìó ñò³éêîãî ðîçâèòêó, â³äñóòí³ñòþ ºäèíî¿ ìåòîäèêè åêîíîì³÷íî¿ îö³íêè ïðè-
ðîäíèõ ôàêòîð³â òà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îí³â, êðà¿íè; ðèíêè åêîëî-
ã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã íå ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê ïîòåíö³éíî ïðèâàáëèâ³ äëÿ ³íâåñòóâàííÿ.

Ïèòàííÿì äîñë³äæåííÿ åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì ïðèñâÿ÷åíî ïðàö³ â³ò÷èç-
íÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ â÷åíèõ, çîêðåìà, Àóðîâà Â.Â., Ãàéíð³õà Ä³òåðà, Ãåðãòà Ìàíôðå-
äà, Äîðîãóíöîâà Ñ.²., Êîëîòèëà Ä.Ì., Ìåëüíèêà Ë.Ã., Ìóñ³ºíêà Ì.Ì., Ñåðåáðÿêîâà Â.Â.
òà ³íøèõ. Ïðîòå íåäîñòàòíüî óâàãè ïðèä³ëåíî ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó
ðèíê³â åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ¿õ ïåðñïåêòèâàì.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ äàíî¿ ñòàò³ º îá´ðóíòóâàííÿ òåîðåòè÷íèõ îñíîâ
òà ïðàêòè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ðèíê³â åêîëîã³÷íèõ òî-
âàð³â ³ ïîñëóã â êîíòåêñò³ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³é.

Äëÿ âèð³øåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìè íåîáõ³äíî äîñë³äèòè òåîðåòè÷í³ ï³äõî-
äè äî ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó ðèíêó åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, ðîçðîáèòè íàóêî-
âî-ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî
ïîòåíö³àëó êðà¿íè. Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º ðåã³îíàëüíèé ðèíîê åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â
òà ïîñëóã, çîêðåìà, Êàðïàòñüêèé ðàéîí.

Ðåçóëüòàòè. Îñòàíí³ì ÷àñîì âñå ÷àñò³øå ï³äí³ìàþòüñÿ ïèòàííÿ ñò³éêîãî ðîç-
âèòêó, îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ äëÿ ìàéáóòí³õ ïî-
êîë³íü. Ó ñâ³òë³ îñòàíí³õ ïîä³é, ïðèðîäíèõ êàòàêë³çì³â ñóñï³ëüñòâî çâåðòàº óâàãó íà
çàëåæí³ñòü ëþäèíè ³ ïðèðîäè, ¿õ ò³ñíèé ñèìá³îç, çàäóìóºòüñÿ íàä åêîëîã³÷íèìè
ïðîáëåìàìè òà òèìè íàñë³äêàìè, ÿê³ âèíèêàþòü. Âåëèêà ê³ëüê³ñòü íàóêîâö³â ïðà-
öþþòü íàä ïîäîëàííÿì íàñë³äê³â ïðèðîäíèõ êàòàêë³çì³â, ¿õ ïîïåðåäæåííÿì òà îö³í-
êîþ. Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ â åï³öåíòð³ öèõ ïîä³é. Êðà¿íà á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â ðîê³â
ïîòåðïàº â³ä çãóáíèõ íàñë³äê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè, ìàº íåðîçâèíåíó çàêîíî-
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äàâ÷ó áàçó ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òóò ìàëî âèêîðèñòîâóþòüñÿ åíåðãîçáåð³ãà-
þ÷³ òåõíîëîã³¿, íèçüêà åêîëîã³÷íà êóëüòóðà, íå âèñòà÷àº êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â. Ìàº
òàêîæ ì³ñöå òåíäåíö³ÿ äî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè äëÿ ïåðåðîáêè òà çàõîðî-
íåííÿ íåáåçïå÷íèõ äëÿ îòî÷óþ÷îãî ñåðåäîâèùà ìàòåð³àë³â ³ ðå÷îâèí. Íèí³ â êðà¿í³
íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 160 òèñ. ãà çåìåëü, çàéíÿòèõ ï³ä íàãðîìàäæåííÿ â³äõîä³â, îáñÿã
ÿêèõ ïåðåâèùóº 5 ìëðä òîíí.

Ç îãëÿäó íà öå ïð³îðèòåòíèìè ñòàþòü ïèòàííÿ çì³íè ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî
ñåðåäîâèùà, ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî ñâ³äîìîãî ñóñï³ëüñòâà, íîâèõ ï³äõîä³â, ïðèí-
öèï³â òà çàâäàíü åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè. Â³äïîâ³äíî ñó÷àñíèì ñòàíäàðòàì, ñòðàòåã³÷í³
ä³¿ ùîäî ðîçâèòêó äåðæàâè ïîâèíí³ âêëþ÷àòè â ñåáå âèìîãè îõîðîíè äîâê³ëëÿ. ²íòåã-
ðàö³ÿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè äî âñ³õ ãàëóçåé åêîíîì³êè º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ïåðåõîäó
Óêðà¿íè äî åêîëîã³÷íî çáàëàíñîâàíîãî ðîçâèòêó.

Ó çâ’ÿçêó ç öèì íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ÿê³ñòü íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà º
âàæëèâèì áëàãîì, ñïîæèâà÷åì ÿêîãî º íàñåëåííÿ òà ïðîìèñëîâ³ñòü ïåâíî¿ òåðèòîð³¿,
à òàêîæ ôàêòîðîì çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó åêîíîì³êè ðåã³îíó íà ïåðñïåêòè-
âó. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñòàíó äîâê³ëëÿ ðåã³îíó ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïåâí³ åêî-
ëîã³÷í³ ïîêàçíèêè, íàïðèêëàä, ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ òà çàáðóäíåíîñò³ òåðèòîð³¿. Ïðè-
ðîäíèé êàï³òàë çà ñâîºþ ñóòòþ âèêîíóº òðè îñíîâí³ ôóíêö³¿. Ïî-ïåðøå, çàáåçïå÷óº
ïðèðîäíèìè ðåñóðñàìè âèðîáíèöòâî òîâàð³â òà ïîñëóã. Ïî-äðóãå, åêîñèñòåìíó ôóí-
êö³þ, òîáòî çàáåçïå÷åííÿ ïðèðîäîþ ðåãóëþþ÷èõ ôóíêö³é (íàïðèêëàä, ðåãóëþâàííÿ
òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó). Ïî-òðåòº, ôîðìóâàííÿ åñòåòè÷íèõ, êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé.
Çàñîáîì ðåàë³çàö³¿ îñòàííüî¿ ôóíêö³¿ º ï³çíàâàëüíèé òà åêîëîã³÷íèé òóðèçì, ùî ðîç-
âèâàºòüñÿ ó Êàðïàòñüêîìó ðåã³îí³.

Óêðà¿íà º îäí³ºþ ç íåáàãàòüîõ êðà¿í, ùî ìàº çíà÷íèé ïðèðîäíî-ðåñóðñíèé
ïîòåíö³àë. Çàãàëüíà òåðèòîð³ÿ çåìåëüíîãî ôîíäó ñòàíîâèòü 60,4 ìëí. ãà. Çà ñòàòèñ-
òè÷íèìè äàíèìè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2009 ð. ñòðóêòóðà çåìåëüíîãî ôîíäó äåðæàâè
ìàëà òàê³ ïîêàçíèêè: ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè çåìëÿìè îõîïëåíî — 71,3 % òåðè-
òîð³¿ Óêðà¿íè, ç íèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü 71,0 %. ×àñòêà ë³ñ³â òà ³íøèõ
âêðèòèõ ë³ñîì òåðèòîð³é ñòàíîâèòü 17,5 % òåðèòîð³¿ êðà¿íè, çàáóäîâàí³ çåìë³ — 4,1 %
[6, ñ.71]. Ì³ñöåâ³ âîäí³ ðåñóðñè, òîáòî ò³, ùî ôîðìóþòüñÿ ó ìåæàõ Óêðà¿íè, ñòàíîâ-
ëÿòü 52,4 êì3 ó ñåðåäí³é çà âîäí³ñòþ ð³ê. Óêðà¿íà ìàº òàêîæ ðåñóðñè ï³äçåìíèõ âîä.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ïðîãíîçíèõ åêñïëóàòàö³éíèõ ðåñóðñ³â ï³äçåìíèõ âîä íà òåðèòîð³¿
êðà¿íè ñòàíîâèòü 57,2 ìëí ì3 íà äîáó, ç ÿêèõ çàòâåðäæåíî 15,7 ìëí ì3 íà äîáó.
Óêðà¿íà íàëåæèòü äî ïðîâ³äíèõ ì³íåðàëüíî-ñèðîâèííèõ äåðæàâ ñâ³òó. Â ¿¿ íàäðàõ
â³äêðèòî áëèçüêî 8 òèñ. ðîäîâèù ïîíàä 90 âèä³â êîðèñíèõ êîïàëèí, âèÿâëåíî áëèçü-
êî 20 òèñ. ðóäîïðîÿâ³â ç 200 âèäàìè ì³íåðàëüíèõ ðåñóðñ³â. Çà çàïàñàìè é âèäîáóò-
êîì çàë³çíèõ, ìàðãàíöåâèõ, òèòàí-öèðêîí³ºâèõ ðóä ³ áàãàòüîõ âèä³â íåìåòàëåâî¿
ñèðîâèíè Óêðà¿íà äîíåäàâíà ïîñ³äàëà ïðîâ³äíå ì³ñöå ñåðåä êðà¿í ñâ³òó. Öå çàáåçïå-
÷óâàëî áëèçüêî 5 % ñâ³òîâîãî âèäîáóòêó êîðèñíèõ êîïàëèí ³ ïðîäóêò³â ¿õíüî¿ ïåðå-
ðîáêè íà ñóìó ïîíàä $20 ìëðä. [4].

Êð³ì òîãî, Óêðà¿íà ìàº âåëèê³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè, äî ÿêèõ íàëåæàòü ãåî-
ãðàô³÷í³ îá’ºêòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷è ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ äëÿ â³äïî÷èí-
êó, òóðèçìó, ë³êóâàííÿ, îçäîðîâëåííÿ íàñåëåííÿ. Ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè ïîä³ëÿþòü íà
ïðèðîäí³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³. Ïðèðîäí³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè — öå ïðèðîäí³
óìîâè, îá’ºêòè, ÿâèùà, ÿê³ ñïðèÿòëèâ³ äëÿ ðåêðåàö³¿ — â³äíîâëåííÿ äóõîâíèõ ³ ô³çè÷-
íèõ ñèë, âèòðà÷åíèõ ï³ä ÷àñ ïðàö³, íàâ÷àííÿ, òâîð÷îñò³. Ïðèðîäí³ ðåêðåàö³éí³ ðå-
ñóðñè Óêðà¿íè ð³çíîìàí³òí³. Óêðà¿íà ìàº ïðåêðàñí³ óìîâè äëÿ îðãàí³çàö³¿ â³äïî÷èí-
êó íà áåðåãàõ ³ ëèìàíàõ ×îðíîãî òà Àçîâñüêîãî ìîð³â, âîäîéì ³ ð³÷îê, ó Êðèìñüêèõ
ãîðàõ òà Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàòàõ. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè âêëþ÷à-
þòü â ñåáå êóëüòóðí³ îá’ºêòè, ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè, ³ñòîð³¿, àðõåîëîã³÷í³ ñòîÿíêè,
åòíîãðàô³÷í³ ìóçå¿, ì³ñöÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç æèòòÿì âèäàòíèõ ó÷åíèõ, ïèñüìåííèê³â, ïîë-
³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â. [5].
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Êàðïàòñüêèé ðåêðåàö³éíèé ðàéîí ìàº çàãàëüíîäåðæàâíå ³ ì³æíàðîäíå çíà÷åí-
íÿ. Éîãî ïëîùà ñòàíîâèòü 56,2 òèñ. êâ. êì, íàñåëåííÿ 6,6 ìëí. ÷îë. Òóò çîñåðåäæåíî
ïîíàä 800 ì³íåðàëüíèõ äæåðåë, ç ÿêèõ 50% ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³, 30% âñ³õ ïà-
ì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè. Îñíîâíèìè âóçëàìè º Ëüâ³â, Óæãîðîä, ×åðí³âö³, ²âàíî-
Ôðàíê³âñüê, Ìóêà÷åâå, Êîëîìèÿ, ßðåì÷å, Êîñ³â, Òðóñêàâåöü, Ìîðøèí, Ñâàëÿâà. Ó
ðàéîí³ ðîçòàøîâàí³ âåëèê³ ìàñèâè ë³ñ³â.

Ó Êàðïàòñüêîìó ðåã³îí³ ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ðåêðåàö³éíèõ ðàéîí³â ç
ð³çíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ, ñòóïåíåì îñâîºííÿ, ïåðñïåêòèâàìè ðîçâèòêó, çíà÷åííÿì ¿õ
äëÿ íàðîäíîãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó ÿê ðåã³îíó, òàê ³ Óêðà¿íè â ö³ëîìó. Íàéðîçâè-
íóò³øèìè ó òóðèñòè÷íîìó ïëàí³ º Ñëàâñüêî-Ñêîë³âñüêèé, Ïðèêàðïàòñüêèé, Ëüâ³âñü-
êèé, Ðàõ³âñüêî-ßñèíÿíñüêèé, Âîëîâåöüêî-Ì³æã³ðñüêèé, Ñâàëÿâñüêî-Ìóêà÷³âñüêèé,
ßðåì÷àíñüêî-Âîðîõòÿíñüêèé ðåêðåàö³éí³ ðàéîíè. Îñíîâíèìè âèäàìè ðåêðåàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ º ñàíàòîðíî-êóðîðòíå ë³êóâàííÿ, çèìîâ³ âèäè ñïîðòó òà â³äïî÷èíêó, ï³çíà-
âàëüíèé òóðèçì. Ó ã³ðñüêèõ òà ïåðåäã³ðñüêèõ ðàéîíàõ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, îñîáëèâî
á³ëÿ Ñâàëÿâè, º çíà÷í³ çàïàñè âóãëåêèñëèõ âîä, íà áàç³ ÿêèõ ïðàöþº äåê³ëüêà êóðîðò³â.
Ïîáëèçó ñåëà Ñèíÿê º ðîäîâèùà ñóëüô³äíèõ âîä, à õëîðèäíî-íàòð³ºâ³ âîäè ðîçâ³äàíî
â Óñòü-×îðí³é. Ð³çíîìàí³òíèìè ì³íåðàëüíèìè âîäàìè áàãàòà Ëüâ³âñüêà îáëàñòü. Ö³íí³
âñåñâ³òíüî â³äîì³ ã³äðîêàðáîíàòíî-ñóëüôàòí³, êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâ³, ñóëüôàòí³, íàòð³ºâî-
êàëüö³ºâ³ âîäè º ó Ïåðåäêàðïàòñüêîìó ðàéîí³, çîêðåìà â Òðóñêàâö³ òà Ñõ³äíèö³. Íà
íåçíà÷í³é â³äñòàí³ â³ä Òðóñêàâöÿ, ó Ìîðøèí³, ðîçâ³äàí³ é øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ñóëüôàòíî-õëîðí³, íàòð³ºâî-ìàãí³ºâî-êàëüö³ºâ³ âîäè. Íà ï³âí³÷ â³ä Ëüâ³âñüêîãî Ïåðåä-
êàðïàòòÿ çîñåðåäæåí³ â³äîì³ ñóëüô³äí³ âîäè â Ëþáåí³ Âåëèêîìó ³ Íåìèðîâ³. Òàê³
âîäè, à òàêîæ ãðÿç³, º íà ï³âíî÷³ ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ â ñ. ×åð÷å. Óñ³ ö³ ðåñóðñè
ì³íåðàëüíèõ âîä ìàþòü ë³êóâàëüíå çíà÷åííÿ [5]. Ó÷åíèìè âèçíà÷åíî, ùî âèêîðèñòàííÿ
1 ì3 ì³íåðàëüíèõ âîä äëÿ ë³êóâàëüíèõ ö³ëåé ìîæå äàòè åêîíîì³÷íèé åôåêò äî 4030 äîëà-
ð³â çà ì3. Âèêîðèñòàííÿ öèõ æå ðåñóðñ³â ó ïðîìèñëîâîñò³ äàº åôåêò, íèæ÷èé íà äâà-òðè
ïîðÿäêè [2]. Ïðè àíàë³ç³ âèêîðèñòàííÿ ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â, ÿêèìè òàêîæ áàãàòèé ðåã³îí,
äîâåäåíî, ùî åôåêò â³ä çàñòîñóâàííÿ ë³ñ³â ïðèðîäíèõ çîí ó ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ óäâ³÷³
âèùèé, í³æ â³ä âèðóáóâàííÿ äëÿ çàãîò³âë³ äåðåâèíè â ðîçðàõóíêó íà îäèí ãåêòàð ë³ñó.

Ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè ðàéîíó âèêîðèñòîâóþòüñÿ íåäîñòàòíüî. Âèã³äíå ãåîãðà-
ô³÷íå ïîëîæåííÿ Óêðà¿íè, ö³íí³ ðåêðåàö³éí³ ðåñóðñè, åêîëîã³÷íî ÷èñòå ïðèðîäíå
ñåðåäîâèùå äîçâîëÿþòü ñôîðìóâàòè ó äàíîìó ðåã³îí³ ðèíêè åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³
ïîñëóã ºâðîïåéñüêîãî çíà÷åííÿ. Ïðîòå òàê³ çàõîäè ïîòðåáóþòü ñóòòºâî¿ ô³íàíñîâî¿
ï³äòðèìêè ç áîêó äåðæàâè, ïîøóêó ³íâåñòîð³â. Ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì äåðæàâè
ñòîñîâíî Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó º çìåíøåííÿ àíòðîïîãåííîãî íàâàíòàæåííÿ íà äîâê³ë-
ëÿ. Ôóíêö³îíóâàííÿ ã³ðíè÷î-õ³ì³÷íî¿ òà íàôòîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ó ì³ñòàõ
Äðîãîáè÷, Áîðèñëàâ, Ñòåáíèê, Òðóñêàâåöü ñòàâëÿòü ï³ä çàãðîçó ðîçâèòîê êóðîðòíîãî
ãîñïîäàðñòâà. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà ³ ó ìåæàõ Ëüâ³âñüêî-Âîëèíñüêîãî âó-
ã³ëüíîãî áàñåéíó, ó çîíàõ âïëèâó ßâ³ðñüêîãî ÂÎ «Ñ³ðà», Êàëóñüêîãî ÂÎ «Îð³àíà».
Êàðïàòñüêèé ðåã³îí îñîáëèâî òóðáóº çàáðóäíåí³ñòü ö³àí³äàìè âàæêèõ ìåòàë³â âîäíèõ
àðòåð³é ªâðîïè — Òèñè òà Äóíàþ. Äî òîãî æ ÷àñò³øàþòü êàòàñòðîô³÷í³ ïàâîäêè, ÿê³
çàâäàþòü âåëè÷åçíèõ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â, çàáèðàþòü ëþäñüê³ æèòòÿ, à ñåë³ íåñóòü
çàãðîçó íàñåëåíèì ïóíêòàì òîùî.

 Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ ñîö³àëüíî-ãóìàííó ðîëü, ³ ñàì òóðèçì âïëèâàº íà åêîëî-
ã³þ. Çìåíøåííÿ âïëèâó ³íäóñòð³¿ òóðèçìó íà åêîëîã³þ ðåãóëþºòüñÿ íà äåðæàâíîìó
òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ çà ðàõóíîê åêîëîã³÷íî¿ ïðîñâ³òè, îáìåæåííÿ ðåêðåàö³éíî-
òóðèñòè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ïîäàòêîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Òàêèì
÷èíîì, ïðîñòîðîâà ñïåöèô³êà ðîçì³ùåííÿ ïðèðîäíî-ðåñóðñíî¿ áàçè ó Êàðïàòñüêîìó
ðåã³îí³ âèìàãàº íå óí³ô³êîâàíîãî, à òåðèòîð³àëüíå äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî
ïëàíóâàííÿ ïåðñïåêòèâ ¿¿ îñâîºííÿ.

Âèñíîâêè. Àíàë³ç ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó Êàðïàòñüêîãî ðåã³îíó çàñâ³ä-
÷èâ, ùî ñàìå òóò ìîæå áóòè ñôîðìîâàíèé åôåêòèâíî ä³þ÷èé ðèíîê åêîëîã³÷íèõ
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òîâàð³â ³ ïîñëóã, çîêðåìà ðèíîê åêîëîã³÷íîãî òóðèçìó. Çà óìîâè çàñòîñóâàííÿ âèâà-
æåíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ïîë³òèêè ìîæíà çàáåçïå÷èòè ñòàëå çðîñòàííÿ òà ïðîãðåñ ó ñîö-
³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó æèòò³ ðåã³îíó. Ïîòåíö³àë ðåã³îíó âèêîðèñòîâóºòüñÿ íåäîñòàò-
íüî, àëå ãîëîâíèì çàâäàííÿì ïîë³òèêè ðîçâèòêó äàíî¿ ì³ñöåâîñò³ ìàº áóòè çáåðåæåí-
íÿ óí³êàëüíî¿ ïðèðîäè òà åêîëîã³÷íîãî ôåíîìåíó òåðèòîð³¿. Âðàõîâóþ÷è íàÿâíèé â
ðåã³îí³ ïðèðîäíèé, åêîíîì³÷íèé, íàóêîâèé ³ òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, éîãî ³ñòîðè÷í³ òà
ãåîãðàô³÷í³ îñîáëèâîñò³, ñòðàòåã³÷íà ìåòà ïåðñïåêòèâíîãî ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ïîëÿ-
ãàº â òîìó, ùîá íà îñíîâ³ îïòèìàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ, ìàòåð³àëüíî-òåõí-
³÷íèõ, òðóäîâèõ, ³íòåëåêòóàëüíèõ ðåñóðñ³â ñòâîðèòè åôåêòèâíó åêîíîì³÷íó ñèñòåìó
ðèíêîâîãî òèïó, ÿêà çàáåçïå÷èòü ìàòåð³àëüíèé äîáðîáóò íàñåëåííÿ òà åêîëîã³÷íó
áåçïåêó êðàþ.
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âèõ ñòðàòåã³é äëÿ ï³äïðèºìñòâà ðåñ-
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pose and the object including many subjects.
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Âñòóï. Âèá³ð ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿, â ÿê³é â ÿê³é çíà-
õîäèòüñÿ ÏÐÃ, òîìó ìàðêåòèíãîâ³ ïðîãðàìè ÿê êîðîòêîñòðîêîâ³, òàê ³ äîâãîñòðîêîâ³
ïîòðåáóþòü ðîçðîáêè ³ çàñòîñóâàííÿ òàêî¿ ñòðàòåã³¿, ÿêà ïðè çàäàíèõ óìîâàõ ìàêñè-
ìàëüíî â³äïîâ³äàëà á äåðæàâí³é åêîíîì³÷í³é ïîë³òèö³ ³ â òîé æå ÷àñ çàáåçïå÷óâàëà á
êîìåðö³éíèì ñòðóêòóðàì íåîáõ³äíó åôåêòèâí³ñòü, ðåíòàáåëüí³ñòü ³ ìàòåð³àëüíó çàö-
³êàâëåí³ñòü ó ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàòàõ.

Ïðîáëåìàì ñòðàòåã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ³ ìàðêåòèíãó, óïðàâë³ííþ ÿê³ñòþ ïðè-
ñâÿ÷åí³ ðîáîòè áàãàòüîõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ â÷åíèõ, òàêèõ ÿê Ë.Â. Áàëàáàíî-
âî¿, Ã.Á. Êëåéíåð, À.À. Ñàäºêîâà, À.Ï. Ïàíêðóõèíà, Â.Ä. Øêàðáóí òà ³íø.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ñòàòò³ º âèá³ð íàéá³ëüø óñï³øíî¿ ìàðêåòèíãî-
âî¿ ñòðàòåã³¿ äëÿ ÏÐÃ íà îñíîâ³ çàïðîïîíîâàíîãî ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó.

Ðåçóëüòàòè. Ìåòîäè÷íèé àïàðàò âèáîðó òà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ìàðêåòèíãî-
âèõ ñòðàòåã³é ÏÐÃ ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü ìîäåëåé ³ ìåòîäèê, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ
ðåêîìåíäàö³é ïî ¿õ âèêîðèñòàííþ äëÿ âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü (ðèñ. 1).

Ìåòîäèêà àíàë³çó ö³ëüîâèõ óñòàíîâîê ïðèçíà÷åíà äëÿ âèÿâëåííÿ ³ ôîðìàë³-
çàö³¿ ³íòåðåñ³â âëàñíèê³â, ôîðìóëþâàííÿ ì³ñ³¿ ï³äïðèºìñòâà ³ ïîñòàíîâêè ñòðàòåã³÷-
íèõ ö³ëåé íà â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ïëàíóâàííÿ. Îêð³ì òîãî, ñë³ä â ðàìêàõ àíàë³çó ö³ëüî-
âèõ óñòàíîâîê îö³íèòè çàãàëüíó ãîòîâí³ñòü ï³äïðèºìñòâà äî ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî
ï³äõîäó â óïðàâë³íí³.

Ìåòîäèêà àíàë³çó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà çàçâè÷àé âêëþ÷àº â ñåáå äîñë³ä-
æåííÿ ìàêðî÷èííèê³â, êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â óñï³õó ó ãàëóç³, ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã ç òî÷-
êè çîðó ñïîæèâ÷èõ ïåðåâàã, à òàêîæ ðèíêîâèõ, ãàëóçåâèõ ³ êîíêóðåíòíèõ óìîâ.

Ìåòîäèêà àíàë³çó âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îö³íêè
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ðåñóðñ³â: îðãàí³çàö³éíèõ, ô³íàíñîâèõ, ³íôîðìàö³é-
íèõ, ìàðêåòèíãîâèõ, òåõí³÷íèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, êàäðîâèõ òîùî.

Ìåòîäèêà êîìïëåêñíî¿ îö³íêè â³äïîâ³äíîñò³ ðèíêîâèì óìîâàì ³ êîíêóðåíòîç-
äàòíîñò³ ï³äïðèºìñòâà äîçâîëÿº îö³íèòè ð³çíîìàí³òí³ àñïåêòè âçàºìîä³¿ ï³äïðèºì-
ñòâà ç éîãî çîâí³øí³ì îòî÷åííÿì: â³äïîâ³äí³ñòü ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í ìîæëèâîñ-
òÿì ³ çàãðîçàì çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, ñò³éê³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ê ïðîÿâó
ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ ³ ³íøèõ ìàêðî÷èííèê³â,
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ñï³ââ³äíîøåííÿ õàðàêòåðèñòèê ï³äïðèºìñòâà ç àíàëîã³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êîí-
êóðåíò³â. Äî äàíî¿ ãðóïè â³äíîñÿòü ìåòîäèêè SWOT — àíàë³çó, à òàêîæ ð³çí³ ìåòî-
äèêè îö³íêè êîíêóðåíòîçäàòíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïðîïîçèö³¿ íà ðèíêó.

Ìåòîäèêà (ìîäåë³) ôîðìóâàííÿ é îö³íêè ñòðàòåã³÷íèõ àëüòåðíàòèâ ïðèçíà÷å-
íà äëÿ âèÿâëåííÿ ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà òà îö³í-
êè ¿õ ÿêîñò³ ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åíèõ êðèòåð³¿â. Ñôîðìóëüîâàí³ àëüòåðíàòèâè ïî-
òðåáóþòü äîäàòêîâîãî íàë³çó ñòóïåíÿ ¿õ â³äïîâ³äíîñò³ ³íòåðåñàì âëàñíèê³â, êîíêðåò-
íèì ðèíêîâèì óìîâàì òà ðåàëüíèì ìîæëèâîñòÿì ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ öüîãî âèêîðè-
ñòîâóþòü ìåòîäèêè îö³íêè ÿêîñò³ ñòðàòåã³÷íèõ àëüòåðíàòèâ.

Ìåòîäèêà îö³íêè ä³ÿëüíîñò³, ìîí³òîðèíãó çì³í ³ êîðèãóâàííÿ âêëþ÷àº â ñåáå
ïåðåãëÿä áþäæåòó, ðåîðãàí³çàö³þ îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ ³ òðóäîâèõ ïðîöåñ³â,
ïåðåñòàíîâêó êàäð³â, ðîçâèòîê íîâèõ ìîæëèâîñòåé, çì³íó êîðïîðàòèâíî¿ îðãàí³çà-
ö³éíî¿ êóëüòóðè ³ ñèñòåìè îïëàòè ïðàö³.[2]

Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâ³ âèêëàäåíîãî âèùå ìåòîäè÷íîãî ï³äõîäó êîíöåïòóàëü-
íà ñõåìà âèáîðó ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ áóäå ìàòè íàñòóïíèé âèãëÿä (ðèñ. 2).

Îòæå, çã³äíî ðèñóíêó 2, ïî-ïåðøå, íåîáõ³äíî ñôîðìóëþâàòè ì³ñ³þ òà ö³ë³,
ÿêèõ õî÷å äîñÿãòè ÏÐÃ. Âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíèõ ö³ëåé äëÿ îðãàí³çàö³¿ º êëþ÷åì äëÿ
ðîçðîáêè óñï³øíî¿ ñòðàòåã³¿. Ö³ë³ íå ïîâèíí³ êîíöåíòðóâàòèñÿ íà âèð³øåíí³ ïðî-
áëåì, íå ïîâèíí³ áóòè íàäòî îáìåæåíèìè, ïîâèíí³ ñïðèéìàòèñü ÿê ðåàëüí³ òèìè,
õòî áóäå ïðàöþâàòè íàä ¿õ äîñÿãíåííÿì.

Íàäàë³ íåîáõ³äíî ðîçðàõóâàòè ³íäåêñ çàäîâîëåíîñò³ êë³ºíò³â ïîñëóãàìè çàêëà-
äó ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà. ßêùî äàíèé ïîêàçíèê º äîâîë³ âèñîêèì ³ êîëèâàºòüñÿ
â ìåæàõ 90-100%, òî ñë³ä áóòè äóæå îáåðåæíèì ç áàæàííÿì çì³íèòè ìàðêåòèíãîâó
ñòðàòåã³þ, áî ¿¿ çì³íà ìîæå ³ íå äàòè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â. ßêùî æ ³íäåêñ çàäîâî-
ëåíîñò³ íå äîñòàº ïîçíà÷êè ó 65-70%, òî ñë³ä âæå ïðàöþâàòè íàä âèáîðîì àëüòåðíà-
òèâíèõ ñòðàòåã³é, âïðîâàäæåííÿ ÿêèõ ï³äâèùèòü äàíèé ïîêàçíèê. Ùîá îáðàòè îäèí
ç àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ñòðàòåã³é íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ïîâíèé àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³
ÏÐÃ, äëÿ òîãî, ùîá ÷³òêî ðîçóì³òè íàÿâí³ ìîæëèâîñò³, ðåñóðñè, ïåðåøêîäè ïðè âïðî-
âàäæåíí³ îäíîãî ç àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â. Îáðàâøè íàéá³ëüø ïðèéíÿòíó ñòðàòå-
ã³þ, ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî ÷åðåç äåÿêèé ïðîì³æîê ÷àñó çä³éñíèòè ïîâòîðíèé àíàë³ç
óñ³õ ïîêàçíèê³â äëÿ âèì³ðó ¿¿ åôåêòèâíîñò³.

 Цілепокладання 
(інтереси власника підприємства ресторанного господарства, стейкхолдерів, 

усіх зацікавлених осіб, місія, стратегічні цілі) 

Методичний апарат стратегічного планування: 
- методика аналізу цільових установок; 
- методика аналізу внутрішнього середовища; 
- методика аналізу зовнішнього середовища; 
- методика (моделі) формування й оцінки стратегічних альтернатив; 
- методика комплексної оцінки відповідності ринковим умовам і 

конкурентоспроможності підприємства ресторанного господарства. 

Стратегічний аналіз внутрішнього 
середовища (потенціал підприємства 

ресторанного господарства) 

Стратегічний аналіз зовнішнього 
середовища (ринкові умови 
підприємства ресторанного 

господарства) 

Методика оцінки діяльності, моніторинг змін і коригування 

Організація управління підприємством ресторанного господарства для 
успішної реалізації стратегії 

Вибір стратегічної альтернативи 

Ðèñ. 1. Ìåòîäè÷íèé àïàðàò âèáîðó òà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é ÏÐÃ
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Òàáëèöÿ 2. Ìàðêåòèíãîâ³ ïðîáëåìè, âèíèêàþ÷³ ïðè âïðîâàäæåíí³ àëüòåðíàòèâíèõ

    âàð³àíò³â ñòðàòåã³é

Маркетингові
проблеми

Альтернативніѝваріанти

Стратегіяѝпосилення
ядраѝбізнесуѝза
рахунокѝконку-
рентнихѝпереваг

Стратегія
проникненняѝу
суміжніѝгалузі

Стратегія
трансформаціїѝядра

бізнесу

Типѝпослуги Лишеѝстандартні
послуги

Пропозиціяѝсупутньої
продукціїѝіѝпослуг

Пропозиціяѝнових
послуг,ѝнових
форматівѝчи
представників

Рівеньѝякості Найвищий Вищий Стандартний,ѝвищий

Обсягѝпослуг Весьѝробочийѝчас Переважноѝвечірній
час

Весьѝробочийѝчас

Різноманітність
асортименту

Стандартнийѝнабір
продукціїѝіѝпослуг

Порядѝзіѝзвичайним
меню,ѝіснує

обмеженийѝперелік
додатковихѝстравѝі

послуг

Перелікѝпродукції
відповідаєѝконтракту

франчайзингу

Пріоритетиѝв
особистостіѝклієнтів

Переважноѝродиниѝз
дітьми,ѝмолодь

Молодь,ѝсереднійѝклас Середнійѝклас,
заможніѝлюди

Ціниѝнаѝпослуги Стандартні Вищеѝсереднього Високі

Адаптаціяѝцін Знижкиѝзаѝкартою
клієнта

Знижкиѝзаѝобсяг
замовлення

Знижкиѝприѝпершому
відвідуванні

Засобиѝреклами Баннери,ѝсіті-лайти,
«зѝвустѝуѝвуста»

Печатнаѝпродукція,
використання

соціальнихѝмереж

Профільніѝвидання

Посередникиѝпри
просуванняѝпродукції

немає немає Франчайзі,
представники

Організаціяѝпродажів Прямийѝконтактѝз
клієнтом,ѝпосилення

використання
маркетингу

взаємовідносин

Черезѝмедіа-засоби Черезѝделегування
правѝпредставникам

Стимулювання
продажів

Постійнеѝвинагорода
офіціантамѝта

адміністраторамѝза
кожногоѝзалученого

клієнта

Прогресивнийѝбонус
відѝпродажівѝсуміжної

продукції

Бонусѝвідѝзагального
обсягуѝпродажів

ä³ÿëüíîñò³. Ðåñòîðàí çíàõîäèòüñÿ ó öåíòð³ ì³ñòà, ñåðåäí³é ÷åê ñêëàäàº 2000 ãðèâåíü,
ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâàíü â äåíü — 20-30 îñ³á. Øòàò ÏÐÃ íàë³÷óº 35 ÷îëîâ³ê ³ âêëþ÷àº â
ñåáå äèðåêòîðà, àäì³í³ñòðàòîðà, øåô-êóõàðÿ, 5 êóõàð³â, 2 õîñòåññ, 10 îô³ö³àíò³â òà
ë³í³éíèé ïåðñîíàë.

Ó òàáëèö³ 1 íàâåäåíà SWOT — ìàòðèöÿ, ÿêà ïîêàçóº, ùî íàéêðàùîþ ñòðàòå-
ã³ºþ äëÿ äàíîãî çàêëàäó ìîæå ñòàòè ñòðàòåã³ÿ ïðîíèêíåííÿ ó ñóì³æí³ ãàëóç³ —
âèîêðåìèòè çàëó äëÿ êîíêðåòíî¿ êóõí³ ç åòí³÷íèì ³íòåð’ºðîì ÷è ñòâîðåííÿ áàðó,
êàëüÿííî¿, íàïðèêëàä.

Òàêîæ äàíîìó ÏÐÃ íå âèñòà÷àº ôàõîâîãî ñï³âðîá³òíèêà, ÿêèé áè â³äïîâ³äàâ çà
ïðîñóâàííÿ éîãî íà ðèíîê, àêòèâíó ðåêëàìó, çàëó÷åííÿ íîâèõ êë³ºíò³â, áî ïðè íàÿâ-
íîñò³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â â³äáóâàºòüñÿ íåêîðåêòíå ¿õ âèêîðèñòàííÿ áåç ¿õ åêîíîì³÷-
íî¿ åôåêòèâíîñò³. Íåîáõ³äíî íà äàíèé ìîìåíò ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü êîíêóðåíò³â,
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áî íåìîæëèâ³ñòü çðîñòàííÿ äîõîä³â ãðîìàäÿí îáìåæóº ìîæëèâîñò³ ïî óòðèìàííþ
ñòàðèõ òà çàëó÷åííþ íîâèõ êë³ºíò³â.

Âïðîâàäæåííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ïåðåäáà÷àº ïåðåòâîðåííÿ ñòðàòåã³¿ â
ïëàí êîíêðåòíèõ ä³é, à ïîò³ì — â ðåçóëüòàòè. Îäí³ºþ ç ïåðåäóìîâ óñï³øíî¿ ðåàë³-
çàö³¿ ñòðàòåã³¿ — ïåðåêîíëèâå îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çì³í ó ÏÐÃ. Óïðàâë³ííÿ
ïðîöåñîì ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ ââàæàºòüñÿ óñï³øíèì, ÿêùî ï³äïðèºìñòâî äîñÿãàº
â³äì³÷åíèõ ñòðàòåã³÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â ³ âèêîíóº äîâãîñòðîêîâèé ñòðàòå-
ã³÷íèé ïëàí.

Îäèí ç âèð³øàþ÷èõ ôàêòîð³â óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ —
ïðîôåñ³éíèé ïåðñîíàë ÏÐÃ. Íàé÷àñò³øå îáëè÷÷ÿì çàêëàäó ñòàº àäì³í³ñòðàòîð, ÿêèé
â³äïîâ³äàº çà ðîáîòó ÿê ñàìîãî çàêëàäó, òàê ³ éîãî ïðàö³âíèê³â. Â Óêðà¿í³ íàé÷àñò³øå
ðîçä³ëÿþòü ïîíÿòòÿ «óïðàâëÿþ÷èé» ³ «àäì³í³ñòðàòîð» ðåñòîðàíó. Ââàæàºòüñÿ, ùî
óïðàâëÿþ÷èé — ô³íàíñîâèé ïðàö³âíèê, çàâ³äóâà÷ çâ³òí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà, ùî çâî-
äèòü äîõîäè é âèòðàòè ðåñòîðàíó é, êåðóº àäì³í³ñòðàòîðîì. Îñòàíí³é, ó ñâîþ ÷åðãó,
çàéìàºòüñÿ ïåðñîíàëîì êóõí³, çàë³â, áàð³â ³ îõîðîíîþ.

Íàäàë³ íåîáõ³äíî ñêëàñòè ïåðåë³ê ìàðêåòèíãîâèõ ïðîáëåì, ç ÿêèìè îáîâ’ÿç-
êîâî ç³øòîâõíåòüñÿ ÏÐÃ ïðè âïðîâàäæåíí³ áóäü-ÿêî¿ ñòðàòåã³¿ [1]. Äàíèé ïåðåë³ê
íàäàñòü îð³ºíòèðè äëÿ ôîðìóëþâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé ï³äïðèºìñòâà äëÿ âèáî-
ðó íàéá³ëüø îïòèìàëüíî¿ àëüòåðíàòèâè (òàáë. 2).

Äëÿ ðåàë³çàö³¿ îö³íêè àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â çà ïåâíèì êðèòåð³ºì íåîáõ³ä-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ê³ëüê³ñí³ îö³íêè êîæíîãî ç íàäàíèõ âàð³àíò³â ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðà-
òåã³¿ ÏÐÃ. Îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðîáëåì º òå, ùî ï³äïðèºìñòâî º áàãàòîôóíêö³îíàëü-
íèì îá’ºêòîì òà âèïðîáîâóº íà ñîá³ ð³çíîìàí³òí³ î÷³êóâàííÿ ç áîêó ð³çíèõ àãåíò³â,
îðãàí³çàö³é, ô³çè÷íèõ îñ³á.

Îñê³ëüêè, ÏÐÃ çàëèøàºòüñÿ ïîë³ôóíêö³îíàëüíèì ³ áàãàòîñóá’ºêòíèì îá’ºêòîì ³
ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿, çàäà÷à êåð³âíèöòâà ç ïðîöåäóðè
ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íîãî âèáîðó ñêëàäàºòüñÿ â òîìó, ùîá ñôîðìóâàòè, îáðàòè ³ ðåàë³çóâàòè
êîìïðîì³ñíèé çáàëàíñîâàíèé âàð³àíò ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâà.

Âèñíîâêè:
1.Â³äçíà÷åíî, ùî ÷èííèêàìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðèíêîâèé óñï³õ ÏÐÃ, º ÿê³ñòü

óïðàâë³ííÿ ³ ïîêàçíèê ³íäåêñó çàäîâîëåíîñò³ ñïîæèâà÷³â.
2.Îá´ðóíòîâàíî íàéá³ëüø åôåêòèâíó îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó ÏÐÃ ç óðàõó-

âàííÿì êîæíîãî ç àëüòåðíàòèâíèõ âàð³àíò³â ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é
3.Â³äì³÷åíî, ùî ÏÐÃ º ïîë³ôóíêö³îíàëüíèì ³ áàãàòîñóá’ºêòíèì îá’ºêòîì, òîìó

ñë³ä âðàõîâóâàòè ³íòåðåñè áàãàòüîõ çàö³êàâëåíèõ îñ³á ïðè âèáîð³ àëüòåðíàòèâíîãî
âàð³àíòó.
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Âñòóï. Ó 90-ò³ ðð. XX ñò. ó çîâí³øíüîïîë³òè÷í³é ä³ÿëüíîñò³ Óêðà¿íè áóâ îñòà-
òî÷íî çàòâåðäæåíèé êóðñ íà ºâðî³íòå´ðàö³þ. ªâðîïåéñüêèé âèá³ð â³äêðèâ äëÿ Óêðà¿-
íè íîâ³ ïåðñïåêòèâè â åêîíîì³÷íîìó ðîçâèòêó, ñîö³àëüíîìó é ³íòåëåêòóàëüíîìó ïðî-
ãðåñ³, çì³öíåíí³ ïîçèö³é íà ì³æíàðîäí³é àðåí³. Ñåðåä àñïåêò³â ºâðîïåéñüêî¿ ³íòå´-
ðàö³¿ íåîáõ³äíî âèîêðåìèòè ¿¿ ñîö³àëüíèé ñêëàäíèê, ùî ïåðåäáà÷àº àäàïòàö³þ ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè äî ñòàíäàðò³â ªÑ ³ ïîñòóïîâå äîñÿãíåííÿ çàõ³äíîºâðî-
ïåéñüêîãî ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà çàõèñòó íàñåëåííÿ. Îñîáëèâó óâàãó
äîö³ëüíî çâåðíóòè íà íàêîïè÷åíèé äîñâ³ä ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè
â êîíòåêñò³ êîíöåïö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, ÿêà ðîçðîáëÿºòüñÿ ç ê³íöÿ
80-õ ðð. XX ñò.

Íà æàëü, â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè ùå ïîêè ìàëî çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ÿê ïðî-
áëåìí³ ïèòàííÿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âèð³øóþòüñÿ íà ð³âí³ ªÑ, ÿê ðîçøèðþºòüñÿ
ñóá’ºêòí³ñòü ³íñòèòóòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ÿê³ íîâ³ ñîö³àëüí³ ñèëè âêëþ÷àþòüñÿ ó
ðåàë³çàö³þ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Çíàõîäèòüñÿ ò³ëüêè â ñòàä³¿ ðîçðîáêè ó â³ò÷èçíÿí³é
åêîíîì³÷í³é òåîð³¿ ìåòîäîëîã³ÿ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ ìîäåë³ ñîö³àëüíî îð³ºíòî-
âàíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè, â³äñóòíº ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî ñåêòîðàëüíó ñòðóêòóðó, ³íñòè-
òóö³îíàëüí³ êîìïîíåíòè ñîö³àëüíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè âçàãàë³ òà íàö³îíàëüíî¿ ¿¿
ìîäåë³, çîêðåìà.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ö³º¿ ñòàòò³ º ³ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèé àíàë³ç êîí-
öåïö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, ðîçêðèòòÿ ñóò³ òà ïðèíöèï³â îñíîâíèõ
ï³äõîä³â äî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, âèÿâëåííÿ ¿¿ îñíîâíèõ îçíàê ³ ³íñòèòó-
ö³îíàëüíèõ ñêëàäíèê³â ç óðàõóâàííÿì íàêîïè÷åíîãî äîñâ³äó ôóíêö³îíóâàííÿ ñî-
ö³àëüíîãî ñåêòîðó (ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè) â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó.

Ðåçóëüòàòè. Êîíöåïö³ÿ òà ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà» òðàêòóþòüñÿ äîñèòü
øèðîêî, êîëè ìîâà éäå ïðàêòè÷íî ïðî âñ³ ïðîÿâè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ àêòèâíîñò³,
çä³éñíþâàíî¿ â ð³çíèõ þðèäè÷íèõ ôîðìàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ñòðóêòóð³ íàö³îíàëüíî¿
åêîíîì³êè ì³æ ïðèâàòíèì ³ ñóñï³ëüíèì ñåêòîðàìè. Òåðì³í «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà»
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òðàäèö³éíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â êðà¿íàõ êîíòèíåíòàëüíî¿ ªâðîïè é ó ä³ÿëüíîñò³ óñòà-
íîâ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó, ó òîé ÷àñ ÿê ó ÑØÀ òà â ³íøèõ àíãëîìîâíèõ êðà¿íàõ
íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóºòüñÿ ïîíÿòòÿ «íåêîìåðö³éí³ îðãàí³çàö³¿» (ñåêòîð íåêîìåðö³é-
íèõ îðãàí³çàö³é) ³ «òðåò³é ñåêòîð». Îñòàíí³ì ÷àñîì ïîïóëÿðíèì ñòàº ï³äõ³ä, ùî ðîç-
ãëÿäàº ñîö³àëüíó åêîíîì³êó ÿê åêîíîì³êó ñîë³äàðíîñò³.

²ñòîðè÷íî ñîö³àëüíà åêîíîì³êà ïîâ’ÿçàíà ç êîîïåðàòèâàìè é àñîö³àö³ÿìè, ùî
ñòàíîâëÿòü ¿¿ ³íñòèòóö³îíàëüíó îñíîâó. Ñó÷àñíà ñîö³àëüíà åêîíîì³êà ñïèðàºòüñÿ, íà-
ñàìïåðåä, íà ñèñòåìó ö³ííîñòåé ³ ïðèíöèï³â, ùî º âëàñòèâèìè äëÿ àñîö³àö³é ³ êîîïå-
ðàòèâ³â (àñîö³àòèâ³çì, àñîö³àòèâíà äåìîêðàò³ÿ, êîîïåðàòèâ³çì, ñï³ëüíà ä³ÿëüí³ñòü), ³
ñòðóêòóðíî ì³ñòèòü ó ñîá³ òàê³ òèïè îðãàí³çàö³é: êîîïåðàòèâè, âçàºìí³ òîâàðèñòâà,
àñîö³àö³¿, ôîíäè òà ñîö³àëüí³ ï³äïðèºìñòâà.

Êîîïåðàòèâè, àñîö³àö³¿ ³ âçàºìí³ òîâàðèñòâà ñòàëè ñâîºð³äíîþ â³äïîâ³ääþ
íàéá³ëüø óðàçëèâèõ ³ ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ ãðóï íàñåëåííÿ íà æîðñòîê³ óìîâè
¿õíüîãî ³ñíóâàííÿ, ùî ñêëàëèñÿ â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó êàï³òàë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà â
XVIII-XIX ñò. Íà äóìêó ñó÷àñíèõ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ äîñë³äíèê³â [4, ñ. 2040],
òåðì³í «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà» (economie sociale) ç’ÿâèâñÿ â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³
âïåðøå â 1830 ð., êîëè ôðàíöóçüêèé ë³áåðàëüíèé åêîíîì³ñò Øàðëü Äóíîéå (Charles
Dunoyer) îïóáë³êóâàâ «Íîâèé òðàêòàò ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè» («Nouveau traite′
d’e′conomie sociale»), ó ÿêîìó îá´ðóíòîâóâàâ ìîðàëüíèé ï³äõ³ä äî àíàë³çó åêîíîì³êè.
Ïðîäîâæèâ ïîä³áí³ äîñë³äæåííÿ ³íøèé ôðàíöóç — Îãþñò Îòò (Auguste Ott), ùî îïóá-
ë³êóâàâ ó 1851 ð. ñâ³é «Òðàêòàò ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè» («Traite′ d’e′conomie sociale»).
Ó ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó êîíòåêñò³ öå ïîíÿòòÿ áóëî âèêîðèñòàíî ôðàíöóçüêèì ñîö³-
îëîãîì Ôðåäåðèêîì Ëå-Ïëåºì (Fre′de′ric Le Play), ùî çàñíóâàâ ó 1856 ð. «Ì³æíà-
ðîäíå òîâàðèñòâî ïðàêòè÷íîãî âèâ÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè». Ðåçóëüòàòè ñîö³î-
ëîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü ïî÷àëè ïóáë³êóâàòèñÿ â æóðíàë³ «Ñîö³àëüíà åêîíîì³êà». Ó
1867 ð. Ëå-Ïëåé îô³ö³éíî âèêîðèñòîâóâàâ òåðì³í «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà» ó ñâîºìó
âèñòóï³ íà Âñåñâ³òí³é óí³âåðñàëüí³é âèñòàâö³ â Ïàðèæ³. Ó ñâî¿é ïðîãðàìí³é ïðîìîâ³
â³í âèçíà÷èâ ñîö³àëüíó åêîíîì³êó ÿê äîñë³äæåííÿ ñòàíîâèùà ðîá³òíè÷îãî êëàñó òà
éîãî â³äíîñèí ç ³íøèìè êëàñàìè.

Çàâäÿêè ðîáîòàì Øàðëÿ Æ³äà ³ ï³çí³øå Ëåîíà Âàëüðàñà («Íàðèñè ñîö³àëüíî¿
åêîíîì³êè», 1896) ïîíÿòòÿ «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà» îäåðæàëî ïîâíå àêàäåì³÷íå é ³íñòè-
òóö³îíàëüíå âèçíàííÿ. Ø. Æ³ä (1912) âèçíà÷èâ ñîö³àëüíó åêîíîì³êó ÿê «ïðèðîäíå
ïðàâî», ùî êåðóº áåçïîñåðåäí³ìè â³äíîñèíàìè ì³æ ëþäüìè òà ðå÷àìè; öå íàóêà
ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ íà â³äì³íó â³ä ïîë³òè÷íî¿ åêîíîì³¿ ÿê íàóêè ñîö³àëüíî¿
êîðèñíîñò³. Ñåðåä êîìïîíåíò³â ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè â³í íàçâàâ àñîö³àö³¿ ðîá³òíèê³â,
äåðæàâó (òî÷í³øå, ñîö³àëüíó ñêëàäîâó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè), áëàãîä³éí³ óñòàíîâè (õî÷à
³ ñòâîðþâàí³ êàï³òàë³ñòàìè).

Ë. Âàëüðàñ îá´ðóíòîâóâàâ íåîáõ³äí³ñòü ïîºäíàííÿ ïðèâàòíîãî åêîíîì³÷íîãî
³íòåðåñó, ïðåäñòàâëåíîãî ðèíêîì, ³ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ (äîñÿãíåííÿ ¿¿ º çàâäàí-
íÿ äåðæàâè), ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî ³ âèíèêàº ñîö³àëüíà åêîíîì³êà ÿê ñâîºð³äíèé âíåñîê
åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè â çàáåçïå÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Âèä³ëÿþ÷è òðè ð³âí³
åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó (÷èñòà ïîë³òè÷íà åêîíîì³ÿ, ïðèêëàäíà åêîíîì³êà ³ ñîö³àëüíà
åêîíîì³êà), Âàëüðàñ ðîçãëÿäàâ òàêîæ ñîö³àëüíó åêîíîì³êó ÿê íàóêó ïðî ðîçïîä³ë
áàãàòñòâà. Â îñíîâ³ òàêîãî ðîçïîä³ëó ëåæèòü ïðèíöèï ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Îòæå, ïîÿâà âæå â XIX ñò. ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè ÿê êîíêðåòíîãî ïîíÿòòÿ ñòàëî
ðåçóëüòàòîì ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè êàï³òàë³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà òà
òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ ðåàëüíèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â. Äî ê³íöÿ XIX —
ïî÷àòêó XX ñò. ôàêòè÷íî â³äáóëàñÿ ³äåíòèô³êàö³ÿ òà þðèäè÷íå âèçíàííÿ òðüîõ
ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èõ åëåìåíò³â ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, à ñàìå êîîïåðàòèâ³â, àñîö³-
àö³é ³ òîâàðèñòâ âçàºìíî¿ ï³äòðèìêè.

Òðè äåñÿòèð³÷÷ÿ ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ â çàõ³äíèõ
êðà¿íàõ ðîçâèíóòî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè ÿê ïåð³îä ñò³éêîãî åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ,



122

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

íà òë³ ÿêîãî â³äáóëîñÿ îá’ºäíàííÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ðîë³ ïðèâàòíîãî òà ñóñï³ëü-
íîãî ñåêòîð³â. Ïîñèëåííÿ ïîçèö³é äåðæàâè çàãàëüíîãî äîáðîáóòó, ùî çóì³ëà êîìïåí-
ñóâàòè «ïðîâàëè» êàï³òàë³ñòè÷íî¿ åêîíîì³êè øëÿõîì ïðîâåäåííÿ ïåðåðîçïîä³ëüíî¿ é
àíòèöèêë³÷íî¿ ïîë³òèêè, îáìåæèëî ñóñï³ëüíó çíà÷óù³ñòü ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè.

Îäíàê çà îñòàíí³ äâàäöÿòü ï’ÿòü — òðèäöÿòü ðîê³â òåîðåòè÷íèé ³ ïðàêòè÷íèé
³íòåðåñ äî ñîö³àëüíîãî (òðåòüîãî) ñåêòîðó åêîíîì³êè â³äðîäèâñÿ é ³ñòîòíî çð³ñ ÿê ó
êðà¿íàõ ªÑ, òàê ³ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Òàêèì òåíäåíö³ÿì º ñâîº ïîÿñíåííÿ. Ð³çêà
çì³íà ç ê³íöÿ 70-õ ðð. XX ñò. åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â íàéá³ëüø ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè (êðèçà ñèñòåìè ìàñîâîãî âèðîáíèöòâà, âèñîêèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ,
êðèçà ñóñï³ëüíèõ ô³íàíñ³â òà ³í.) âèêëèêàëà çì³íó óìîâ, â ÿêèõ ðåàë³çîâóâàëàñÿ
ñîö³àëüíà ïîë³òèêà äåðæàâè äîáðîáóòó. Óïîâ³ëüíåííÿ òåìï³â åêîíîì³÷íîãî çðîñòàí-
íÿ àêòèâ³çóâàëî ïðîöåñè ðåôîðìóâàííÿ íå ò³ëüêè åêîíîì³÷íîãî ñêëàäíèêà äåðæàâ-
íîãî ðåãóëþâàííÿ, àëå ³ ñîö³àëüíîãî. Ïðè öüîìó â ðåôîðìóâàíí³ ñîö³àëüíîãî ðåãó-
ëþâàííÿ ÷³òêî âèÿâèëàñÿ òåíäåíö³ÿ ë³áåðàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Ôàêòè÷íî â³äáó-
ëàñÿ çì³íà ïàðàäèãìè äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè: âîíà ïåðåîð³ºíòóºòüñÿ ç åêî-
íîì³÷íî¿ äîïîìîãè ëþäèí³ íà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ¿¿ ðîçâèòêó, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ
ìîæëèâîñòåé óñ³ì ÷ëåíàì ñóñï³ëüñòâà. Îñîáëèâà ðîëü ó çä³éñíåíí³ ïîä³áíî¿ ñîö³àëü-
íî¿ ïîë³òèêè ñòàëà ïðèä³ëÿòèñÿ ³íñòèòóòàì ñàìîîðãàí³çàö³¿ òà ñàìîçàáåçïå÷åííÿ
ãðîìàäÿí, ÿê³ ìîãëè á íàäàâàòè ñâî¿ì ÷ëåíàì ³ ñîö³àëüíî-óðàçëèâèì ãðóïàì íàñå-
ëåííÿ ïåâí³ òîâàðè òà ïîñëóãè (ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, ñîö³àëüíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ òîùî) çà äîñòóïíèìè ö³íàìè.

Â³äðîäæåííÿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ñîö³àëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ÿê âàæëèâîãî
³íñòðóìåíòà çàáåçïå÷åííÿ çàéíÿòîñò³, ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ, ñîö³àëüíî¿ ñîë³äàð-
íîñò³, åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ïðèéíÿëî â êðà¿íàõ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ð³çí³ ôîð-
ìè. Ïîðÿä ç àêòèâ³çàö³ºþ ä³ÿëüíîñò³ òðàäèö³éíèõ êîîïåðàòèâ³â ³ âçàºìíèõ òîâà-
ðèñòâ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîÿâà íîâèõ ôîðì ñîö³àëüíî¿ àêòèâíîñò³: ñîö³àëüíèõ
ï³äïðèºìñòâ, ñîö³àëüíèõ êîîïåðàòèâ³â òîùî. Ï³äñòàâîþ äëÿ ¿õíüîãî âêëþ÷åííÿ â
³íñòèòóö³îíàëüíó ñòðóêòóðó ñîö³àëüíîãî ñåêòîðó ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè êðà¿í-
÷ëåí³â ªÑ ìîæå ñëóæèòè âèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, ùî äàºòüñÿ CIRIEC (Ì³æíà-
ðîäíèé äîñë³äíèé òà ³íôîðìàö³éíèé öåíòð ñóñï³ëüíî¿, ñîö³àëüíî¿ ³ êîîïåðàòèâíî¿
åêîíîì³êè). Ñîö³àëüíà åêîíîì³êà (ñîö³àëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè) ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê
ñóêóïí³ñòü ïðèâàòíèõ, ôîðìàëüíî îðãàí³çîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü çàñíî-
âàíà íà â³ëüíîìó ÷ëåíñòâ³, àâòîíîìíîñò³ (íåçàëåæí³ñòü â³ä âëàäè) ³ äåìîêðàòè÷íîñò³
(îäèí ÷ëåí — îäèí ãîëîñ) ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, îð³ºíòîâàíà íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñâî¿õ
÷ëåí³â øëÿõîì âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³ íàäàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîñëóã (ó ò.÷. ñòðàõî-
âèõ, ô³íàíñîâèõ) íà ðèíêîâèõ ïðèíöèïàõ (÷åðåç ðèíîê), ïðèïóñêàº ðîçïîä³ë îäåð-
æóâàíîãî ïðèáóòêó àáî íàäëèøê³â ³ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ç ìåòîþ ñò³éêîãî ðîçâèòêó òà
ðåàë³çàö³¿ êîëåêòèâíîãî ³íòåðåñó, ùî â³äîáðàæàº ïð³îðèòåòí³ñòü ëþäèíè òà ñîö³àëü-
íèõ çàâäàíü ïåðåä êàï³òàëîì. Ñîö³àëüíà åêîíîì³êà òàêîæ âêëþ÷àº ïðèâàòí³ îðãàí³-
çàö³¿, ùî íàäàþòü íåðèíêîâ³ ïîñëóãè äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâàì ³ ÷è¿ íàäëèøêè, ÿêùî
òàê³ âçàãàë³ º, íå ìîæóòü áóòè ðîçïîä³ëåí³ ñåðåä åêîíîì³÷íèõ àãåíò³â, ùî ö³ îðãàí³-
çàö³¿ ñòâîðþþòü, êåðóþòü íèìè àáî ¿õ ô³íàíñóþòü [5, ñ. 9]. Ôàêòè÷íî âèçíàºòüñÿ
íàÿâí³ñòü äâîõ ï³äñåêòîð³â óñåðåäèí³ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè — ðèíêîâîãî ³ íåðèíêî-
âîãî, îäíàê ó ïðèíàëåæíèõ äî íèõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³çàö³é º ñï³ëüíà îñîáëèâ³ñòü:
âîíè âèñòóïàþòü ÿê ñîö³àëüí³ ³íñòèòóòè, ùî çä³éñíþþòü ä³ÿëüí³ñòü íàñàìïåðåä ç
ìåòîþ çàäîâîëåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ïîòðåá ëþäåé, à íå ç ìåòîþ îäåðæàííÿ ³ ïðèâëàñ-
íåííÿ ïðèáóòêó êàï³òàë³ñòè÷íèìè ³íâåñòîðàìè. Òàêèì ÷èíîì, äëÿ âñ³õ ñó÷àñíèõ
îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ä³ÿëüíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³, ùî º ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èìè
êîìïîíåíòàìè ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, îñíîâíîþ îçíàêîþ âèñòóïàº ñîö³àëüíà
ñôåðà êîìïåòåíö³¿.

Î÷åâèäíî, ùî ñó÷àñíà ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ ³äåé ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè â ºâðî-
ïåéñüêèõ êðà¿íàõ, îá’ºäíàíèõ ó ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, â³äáóâàºòüñÿ íà îñíîâ³ îíîâëåíî¿
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òà ðîçøèðåíî¿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿. À ð³çíîìàí³òòÿ óÿâëåíü ïðî ñîö-
³àëüíó åêîíîì³êó ïîðîäæåíî, íàñàìïåðåä, íàÿâí³ñòþ â í³é äâîõ ñóòí³ñíèõ ðèñ: ñîö-
³àëüíî¿ é åêîíîì³÷íî¿. Òîìó, íà íàøó äóìêó, áóäü-ÿêå åêîíîì³÷íå ÿâèùå, â ÿêîãî º
ñîö³àëüíèé âèì³ð, ³ áóäü-ÿêå ñîö³àëüíå ÿâèùå, â ÿêîãî º åêîíîì³÷íèé âèì³ð, ìîæíà
ââàæàòè ÷àñòèíîþ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè. Ó ðåçóëüòàò³ òàê³ òåðì³íè, ÿê «ñîö³àëüíà
åêîíîì³êà», «åêîíîì³êà ñîë³äàðíîñò³», «òðåò³é ñåêòîð», «àëüòåðíàòèâíèé ñåêòîð»,
«íåïðèáóòêîâèé ñåêòîð», «íåêîìåðö³éíèé ñåêòîð», ó ðàìêàõ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ
ä³ÿëüí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ, âñå á³ëüø ³ á³ëüø âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ÿê ñèíîí³ìè.

Îäíàê, òðåáà âèçíàòè, àêòèâ³çàö³ÿ íàóêîâîãî ³íòåðåñó äî ð³çíèõ ôîðì àñîö³à-
òèâíî¿ àêòèâíîñò³ ãðîìàäÿí, ùî äåìîíñòðóþòü ÿâíî íåäåðæàâíèé ³ ïîçàðèíêîâèé
õàðàêòåð, âèêëèêàëà íå ò³ëüêè ñâîºð³äíèé òåðì³íîëîã³÷íèé âèáóõ, àëå ³ âèÿâèëà
íàÿâí³ñòü äâîõ ñò³éêèõ äîñë³äíèöüêèõ òðàäèö³é, ùî ñêëàëèñÿ çà îñòàíí³ òðèäöÿòü
ðîê³â ó âèâ÷åíí³ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè: ºâðîïåéñüêî¿ êîíòèíåíòàëüíî¿ (òåîðåòè÷íà
êîíöåïö³ÿ çíàéøëà íàéá³ëüø ïîâíå ïðàêòè÷íå âò³ëåííÿ ó ôðàíöóçüê³é ìîäåë³ ñîö-
³àëüíî¿ åêîíîì³êè) ³ àíãëî-àìåðèêàíñüêî¿, ùî ´ðóíòóºòüñÿ íà ³äåÿõ íåêîìåðö³éíîãî
ñåêòîðó ³ íåêîìåðö³éíèõ (íåïðèáóòêîâèõ) îðãàí³çàö³é. Àìåðèêàíñüê³ àâòîðè â³ääà-
þòü ïåðåâàãó êàòåãîð³¿ «òðåò³é ñåêòîð», ùî ìàº ïîñë³äîâíî íåêîìåðö³éíèé, íåïðè-
áóòêîâèé õàðàêòåð (non-profit sector), à éîãî ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èìè ³íñòèòóö³îíàëü-
íèìè îäèíèöÿìè âèçíà÷àþòü, íàñàìïåðåä, àñîö³àö³¿ òà ôîíäè, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü íî-
ñèòü ÿñêðàâî âèðàæåíèé äîáðîâ³ëüíèé, ô³ëàíòðîï³÷íèé ³ áëàãîä³éíèé õàðàêòåð. Íà
îñíîâ³ çàçíà÷åíî¿ îçíàêè äî òðåòüîãî ñåêòîðó ïðèéíÿòî â³äíîñèòè ð³çí³ áëàãîä³éí³
óñòàíîâè é àìåðèêàíñüê³ ô³ëàíòðîï³÷í³ ôîíäè.

Ïîð³âíÿííÿ ïðèíöèï³â ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè ³ ñòðóêòóðîóòâîðþþ÷èõ êðèòåð³¿â
íåêîìåðö³éíîãî ñåêòîðó äîçâîëÿº âèÿâèòè íàñòóïí³ â³äì³ííîñò³ â çàçíà÷åíèõ ï³äõî-
äàõ. Äëÿ íåêîìåðö³éíèõ îðãàí³çàö³é ä³º ò.çâ. íåêîìåðö³éíèé êðèòåð³é, ùî îçíà÷àº
çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó íåðîçïîä³ëó ïðèáóòêó àáî íàäëèøê³â ñåðåä ÷ëåí³â. Îäíàê
êîîïåðàòèâè ³ âçàºìí³ òîâàðèñòâà, ùî ôàêòè÷íî º ÿäðîì ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè, â³äïî-
â³äíî äî òàêîãî ï³äõîäó ïîâèíí³ áóòè âèêëþ÷åí³ ç³ ñòðóêòóðè òðåòüîãî ñåêòîðó. Ìî-
äåëü íåêîìåðö³éíîãî ñåêòîðó íå âèçíàº êðèòåð³þ äåìîêðàòè÷íîãî õàðàêòåðó ä³ÿëü-
íîñò³ íåêîìåðö³éíèõ îðãàí³çàö³é, ó òîé ÷àñ ÿê ó ðàìêàõ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè â³í
â³äíîñèòüñÿ äî êîíöåïòóàëüíèõ ïðèíöèï³â [5, ñ. 8]. Ïð³îðèòåòíèì ó ñîö³àëüí³é åêî-
íîì³ö³ º îáñëóãîâóâàííÿ ëþäåé (íàñàìïåðåä ñâî¿õ ÷ëåí³â, àëå é íå÷ëåí³â òàêîæ) òà
³íøèõ ñîö³àëüíèõ îðãàí³çàö³é, çàäîâîëåííÿ ¿õ ïîòðåá òà ³íòåðåñ³â. Íåêîìåðö³éíèì
îðãàí³çàö³ÿì íåêîìåðö³éíîãî ñåêòîðó äîçâîëÿºòüñÿ íàäàâàòè ïîñëóãè íå ò³ëüêè îê-
ðåìèì ëþäÿì, àëå ³ êîðïîðàö³ÿì, ùî êåðóþòü íåêîìåðö³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè àáî
ô³íàíñóþòü ¿õ. ² ãîëîâíå. Ïðèõèëüíèêè êîíöåïö³¿ íåêîìåðö³éíèõ îðãàí³çàö³é ³ íå-
êîìåðö³éíîãî ñåêòîðó â³äâîäÿòü òðåòüîìó ñåêòîðîâ³ åêîíîì³êè ò³ëüêè áëàãîä³éíó ³
ô³ëàíòðîï³÷íó ôóíêö³þ. Ìîäåëü ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè äîçâîëÿº ïîºäíàòè á³çíåñ-³í³ö³à-
òèâè ç ³äåÿìè âçàºìíî¿ ñîë³äàðíîñò³ ¿¿ ñóá’ºêò³â íà îñíîâ³ òàêî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé, ó
ÿê³é ïðèíöèïè äåìîêðàòè÷íîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ³ ïð³îðèòåòó ëþäåé íàä êàï³òà-
ëîì ïðè ðîçïîä³ë³ ïðèáóòê³â àáî íàäëèøê³â º ïåðåâàæàþ÷èìè. Ñîö³àëüíà åêîíîì³êà
íå ðîçãëÿäàº ëþäåé ÿê ïàñèâíèõ ñïîæèâà÷³â äîïîìîãè, ùî íàäàºòüñÿ â ðàìêàõ ñî-
ö³àëüíî¿ äîáðîä³éíîñò³, à, íàâïàêè, ñïðèÿº âèõîâàííþ â íèõ ãðîìàäÿíñüêî¿ àêòèâíîñò³
³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà âëàñíó äîëþ ³ äîë³ ³íøèõ ÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà.

Âèçíàííÿ íàÿâíîñò³ ðèíêîâîãî ³ íåðèíêîâîãî ï³äñåêòîð³â óñåðåäèí³ ñîö³àëüíî¿
åêîíîì³êè äîçâîëÿº ³ñòîòíîãî ðîçøèðèòè ¿¿ ³íñòèòóö³îíàëüí³ ³ ôóíêö³îíàëüí³ ãðà-
íèö³, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè ñó÷àñíó ³íòåãðîâàíó ìîäåëü ñîö³àëüíî¿ åêîíî-
ì³êè (ñîö³àëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè) ó òàêèé ñïîñ³á (ðèñ. 1).

Ñüîãîäí³ äî ñòðóêòóðè ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè êðà¿í ªâðîñîþçó âõîäÿòü 2 ìëí
ï³äïðèºìñòâ (10 % óñ³õ ºâðîïåéñüêèõ ô³ðì), ùî çàáåçïå÷óþòü ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè
ïîíàä 11 ìëí. ãðîìàäÿí (6,7 % ïðàöþþ÷îãî íàñåëåííÿ ªÑ): ç íèõ 70 % çàä³ÿí³ â



124

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

íåêîìåðö³éíèõ àñîö³àö³ÿõ, 26 % — ó êîîïåðàòèâàõ ³ 3 % — ó âçàºìíèõ òîâàðèñòâàõ
[5, ñ. 25-26].

Ï³äñåêòîð ðèíêó âêëþ÷àº, íàñàìïåðåä, êîîïåðàòèâè ³ òîâàðèñòâà âçàºìíîãî
ñòðàõóâàííÿ. Êîîïåðàòèâíó åêîíîì³êó ªâðîñîþçó ïðåçåíòóþòü 160 òèñ. êîîïåðàòèâ³â,
123 ìëí ÷ëåí³â [1]. Íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, êðåäèòí³,
æèòëîâ³, âèðîáíè÷³, ñîö³àëüí³ êîîïåðàòèâè. Âçàºìíèìè òîâàðèñòâàìè, ùî ñïåö³àë³-
çóþòüñÿ íà íàäàíí³ ïîñëóã ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
îõîïëåíî ïîíàä 120 ìëí îñ³á [5, ñ. 7], à ñåêòîð âçàºìíîãî ñòðàõóâàííÿ ôàêòè÷íî º
äðóãèì çà îáñÿãîì íà ºâðîïåéñüêîìó ñòðàõîâîìó ðèíêó. Äî íåðèíêîâîãî ï³äñåêòîðó
ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè íàëåæàòü, íàñàìïåðåä, àñîö³àö³¿ ³ ôîíäè. ¯õ â³äì³ííà ðèñà ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî ñâî¿ òîâàðè àáî ïîñëóãè âîíè íàäàþòü ñâî¿ì ÷ëåíàì áåçêîøòîâíî àáî
çà ö³íàìè, íàáàãàòî íèæ÷èìè çà ñåðåäíüîðèíêîâ³ (ôàêòè÷íî çà ñîá³âàðò³ñòþ).

Ó÷àñòþ â ð³çíèõ àñîö³àö³ÿõ îõîïëåíî ìàéæå 50% ãðîìàäÿí ªâðîñîþçó [5, ñ. 7].
Øèðîêî ïðåçåíòîâàí³ ôîíäè â ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ,
ñîö³àëüíîìó çàáåçïå÷åíí³, ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí, êóëüòóð³, ìèñòåöòâ³,
íàóö³, çàõèñò³ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, äîáðîä³éíîñò³. Ó êðà¿íàõ ªÑ ó ñåðåäíüî-
ìó íà 100 òèñ. îñ³á ïðèïàäàº ìàéæå 27 ð³çíîìàí³òíèõ ôîíä³â, çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü
ÿêèõ ñêëàäàº ïîíàä 273 òèñ. îäèíèöü [3, ñ. 7]. Â³äíîñíî íîâèì êîìïîíåíòîì ó ñòðóê-
òóð³ ºâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè º ñîö³àëüí³ ï³äïðèºìñòâà, ùî ä³þòü, ÿê ïðà-
âèëî, íà ð³âí³ ì³ñöåâèõ ñï³âòîâàðèñòâ àáî â ³íòåðåñàõ ïåâíî¿ ãðóïè ëþäåé. Ïðè öüî-
ìó íåìàº ºäèíî¿ þðèäè÷íî¿ ôîðìè, ó ðàìêàõ ÿêî¿ ôóíêö³îíóâàëè á ñîö³àëüí³ ï³äïðè-
ºìñòâà. Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ ³ííîâàö³éí³ñòþ ó ñòâîðåíí³ íîâèõ òîâàð³â ³ íàäàíí³ íå-
òðàäèö³éíèõ ïîñëóã, ó çàñòîñóâàíí³ íîâèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà ³ âàð³àö³é
ïîºäíàííÿ ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà. ßê ñîö³àëüí³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü âèñòóïàòè ðîáî÷³
êîîïåðàòèâè (ó ò.÷. ñîö³àëüí³ êîîïåðàòèâè), á³çíåñ-ñï³âòîâàðèñòâà, ñîö³àëüí³ ô³ðìè,
êâàç³äåðæàâí³ ñîö³àëüí³ ï³äïðèºìñòâà, âîëîíòåðñüê³ îðãàí³çàö³¿ òà ³íø³, ÷èÿ ä³ÿëüí³ñòü
â³äïîâ³äàº ðîçðîáëåíèì EMES (ªâðîïåéñüêà äîñë³äíà ìåðåæà) ñîö³àëüíèì òà åêîíî-
ì³÷íèì êðèòåð³ÿì [2].

Âèñíîâêè. ¥åíåçà ºâðîïåéñüêî¿ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè îõîïëþº òðèâàëèé ïåð³îä:
â³ä ïåðøèõ çãàäîê êàòåãîð³¿ «ñîö³àëüíà åêîíîì³êà» ÿê ìåõàí³çìó ïðèðîäíèõ, áåçïîñå-
ðåäí³õ â³äíîñèí ì³æ ëþäüìè, ÿê³ ïîâèíí³ ðîçâèâàòèñÿ íà îñíîâ³ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëè-
âîñò³, äî ¿¿ ñòàíîâëåííÿ ÿê íåâ³ä’ºìíîãî êîìïîíåíòó ñó÷àñíî¿ òðüîõñåêòîðíî¿ ºâðîïåéñüêî¿
ñîö³àëüíî¿ ìîäåë³, à ñàìå ñîö³àëüíîãî (òðåòüîãî) ñåêòîðó åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì çàõ³äíîº-
âðîïåéñüêèõ êðà¿í-÷ëåí³â ªÑ. Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñó÷àñíèé ï³äâèùåíèé ³íòåðåñ
äî ìîäåë³ ñîö³àëüíî¿ åêîíîì³êè ñòàâ â³ääçåðêàëåííÿì ôîðìóâàííÿ â çàõ³äíîºâðîïåéñü-
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êèõ êðà¿íàõ, ÿêùî íå íîâî¿ ïàðàäèãìè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, òî, ïðèíàéìí³, íàñò³éíî¿
íåîáõ³äíîñò³ çì³íè ¿¿ îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â. Äî ñó÷àñíèõ òåíäåíö³é â ñàìîìó
³íñòèòóò³ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íåîáõ³äíî â³äíåñòè, ïåðø çà âñå, ðîçøèðåííÿ ¿¿
ñóá’ºêòíîñò³, îñê³ëüêè â ðîçðîáö³ òà ðåàë³çàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè êð³ì äåðæàâè ³
òðàäèö³éíèõ ñóñï³ëüíèõ ñèë (ïðîôñï³ëêè, îðãàí³çàö³¿ ðîáîòîäàâö³â) âñå ÷àñò³øå çíà÷-
íó ðîëü ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòè ³íñòèòóòè ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿,
îá’ºäíàííÿ) òà ³íñòèòóòè ñàìîîðãàí³çàö³¿ ³ ñàìîçàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿí. Òàêå ðîçøè-
ðåííÿ ìàº îá’ºêòèâíèé õàðàêòåð, îñê³ëüêè îáóìîâëåíå çðîñòàííÿì ðîë³ òðåòüîãî, ñî-
ö³àëüíîãî ñåêòîðó íà ôîí³ óñêëàäíåííÿ ñîö³àëüíî¿ ïðîáëåìàòèêè ³ ïîñèëåííÿ ð³çíîìà-
í³òíîñò³ íàïðÿì³â ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. Ðåàë³çóâàòè ïîâíîö³ííî ö³ íàïðÿìè â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ ìîæíà ò³ëüêè ÷åðåç øèðîêå âêëþ÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ñèë, ùî óñï³øíî ïðåçåíòó-
þòü ºâðîïåéñüêó ñîö³àëüíó åêîíîì³êó ³ ÿê³ ìàþòü áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ðîçâ’ÿçàííÿ
íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ð³çíèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ÿê íà ì³ñöåâîìó, òàê
³ íà íàö³îíàëüíîìó é ³íòåðíàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ (êîîïåðàòèâè, àñîö³àö³¿, ôîíäè, âçàºìí³
òîâàðèñòâà, ñîö³àëüí³ ï³äïðèºìñòâà òîùî).
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Âñòóï. Ñòàá³ëüí³ñòü çàêîíîäàâñòâà ñïðèÿº ïîçèòèâí³é äèíàì³ö³ ðîçâèòêó á³çíåñó.
×àñò³ çì³íè óñêëàäíþþòü ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, º íà çàâàä³ îïåðàòèâí³é
àäåêâàòí³é ðåàêö³¿ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Îñíîâí³ íàð³êàííÿ íà ñó÷àñíó ïîäàòêîâó çàêîíîäàâ÷ó áàçó: íåîäíîçíà÷í³ñòü
òðàêòóâàíü, ùî âèêëèêàº ïîòðåáó ó ï³äçàêîííèõ àêòàõ, êîìåíòàðÿõ; ñêëàäí³ñòü ñèñ-
òåìè îïîäàòêóâàííÿ: âåëèêà ê³ëüê³ñòü ïîäàòêîâèõ áàç, äëÿ ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ
ñòàâêè; ð³çíî÷èòàííÿ ïåâíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ ïîëîæåíü; ÷àñò³ çì³íè, ³íêîëè â
çâîðîòí³é õðîíîëîã³¿.

Ïîäàòêîâ³ íîðìè ³ ñèñòåìè àíàë³çóþòü íàóêîâö³ òà ïðàêòèêè. Ñ. ×åêàøê³í
íàãîëîøóº íà ïð³îðèòåòíîñò³ ô³ñêàëüíî¿ ôóíêö³¿ ïîäàòê³â, äîö³ëüíîñò³ ñêàñóâàííÿ
ïîäàòêîâèõ ï³ëüã [7, ñ. 8]. ².Î. Ëþòèé, Ì.Â. Ðîìàíþê îá´ðóíòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü
ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ [4]. Ïðî ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ ñïðîùåíî-
ãî îïîäàòêóâàííÿ çàçíà÷àº À. Ïîðèòêî [6, ñ. 38]. Âèâ÷åííþ ðîë³ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè
äëÿ ñòðóêòóðíèõ çì³í, ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ïðèñâÿ÷åí³ íàóêîâ³ ïîøóêè Ë.Ï.
Ìàêñèìîâî¿, Ä.Ñ. Ôåäîð÷åíêî [5]. Àíàë³ç âïëèâó ÏÄÂ íà ô³íàíñîâèé ñòàí ñóá’ºêò³â
á³çíåñó ïðåäñòàâëåíèé â äîñë³äæåííÿõ Í.Â. ßðîâî¿ [8] .

Ïåðåâàæíî íàóêîâö³ ³ ïðàêòèêè õàðàêòåðèçóþòü ôóíêö³¿ ïîäàòê³â çàãàëîì,
âèâ÷àþòü îêðåì³ âèäè ïîäàòê³â, àëå íåäîñòàòíüî êîìïëåêñíèõ äîñë³äæåíü âïëèâó
ïîäàòê³â íà ðîçâèòîê ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöòâà.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà äàíîãî äîñë³äæåííÿ — îá´ðóíòóâàòè âïëèâ ïîäàò-
êîâîãî çàêîíîäàâñòâà íà ðîçâèòîê âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íî¿ ãàëóç³. Ïðîáëåìà âèâ÷åíà ç
âèêîðèñòàííÿì ìåòîä³â ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íîãî, ñèñòåìíî-ñòðóêòóðíîãî àíàë³çó.

Ðåçóëüòàòè. Êóëüòóðíèé ð³âåíü ñóñï³ëüñòâà çàëåæèòü ó ò.÷. â³ä ñòàíó ³ ïåðñ-
ïåêòèâ âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè. Öå — îñíîâíà ìîòèâàö³ÿ ñóá’ºêò³â ãàëóç³ ïðè â³äñòîþ-
âàíí³ ïðàâà íà ï³ëüãîâå îïîäàòêóâàííÿ. Ïîäàòêîâå ñòèìóëþâàííÿ íåîáõ³äíå ãàëóçÿì,
ÿê³ ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà ³íäåêñ ëþäñüêîãî ðîçâèòêó, ïîòðåáóþòü ï³äòðèìêè ó
êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³ ç ³íøèìè ãàëóçÿìè, çíà÷èì³ äëÿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó [5, ñ.62]. Äî íèõ íàëåæàòü âèðîáíèêè, ðîçïîâñþäæóâà÷³ âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿.

 Ïîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ ôîðìóºòüñÿ ïåðåâàæíî ñòàâêàìè ÏÄÂ òà ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê. ×èíí³ñòü Çàêîíó «Ïðî äåðæàâíó ï³äòðèìêó êíèãîâèäàâíè÷î¿ ñïðàâè» â³ä
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06.03.2003 ð. [3] ãàðàíòóâàëà äî 01.01.2008 ð. çâ³ëüíåííÿ â³ä ÏÄÂ òà ïîäàòêó íà
ïðèáóòîê âèäàâö³â, âèãîò³âíèê³â êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿ çà âèêëþ÷åííÿì âèäàíü ðåê-
ëàìíîãî òà åðîòè÷íîãî õàðàêòåðó. Äëÿ ðîçïîâñþäæóâà÷³â êíèæêîâî¿ ïðîäóêö³¿ âñòà-
íîâëþâàëàñÿ íóëüîâà ñòàâêà ÏÄÂ òà 25 % ïîäàòêó íà ïðèáóòîê. Îáîâ’ÿçêîâà óìîâà â
îáîõ âèïàäêàõ — âèäàííÿ ìàþòü áóòè âèãîòîâëåí³ â Óêðà¿í³. Ç íàáóòòÿì ÷èííîñò³
Çàêîíó «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè
êíèãîâèäàâíè÷î¿ ñïðàâè â Óêðà¿í³» ï³ëüãè áóëè ïîäîâæåí³ äî 01.01.2015 ð. [2].

Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè [1] äî 01.01.2015 ð. çáåðåæåíà íóëüîâà ñòàâêà
ÏÄÂ, ïîäàòêó íà ïðèáóòîê äëÿ òèõ æå ñóá’ºêò³â âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íî¿ ãàëóç³ çà
àíàëîã³÷íèõ óìîâ; îêð³ì òîãî çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ ïðèáóòîê ïî âèäàííÿõ
ðåêëàìíîãî õàðàêòåðó.

Íîðìè çá³ðêè ïîäàòêîâèõ çàêîí³â, óõâàëåí³ 02.12.2010 ð. ðîçøèðèëè íîìåí-
êëàòóðó ïîë³ãðàô³÷íî¿ âèäàâíè÷î¿ ³ íåâèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿, äëÿ ÿêî¿ ñêàñîâóºòüñÿ
ÏÄÂ. Éîãî ñòàâêà âïëèâàº íà ïîïèò, àäæå â³í ñïëà÷óºòüñÿ ê³íöåâèìè ñïîæèâà÷àìè.
Íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíîãî ó Øâåö³¿, âèÿâëåíî îáåðíåíî ïðîïîðö³éíó çà-
ëåæí³ñòü ì³æ ñòàâêîþ ÏÄÂ òà ïîïèòîì íà êíèæêîâó ïðîäóêö³þ: êîæåí â³äñîòîê
ïðèðîñòó ÏÄÂ ñïðè÷èíþº òàêèé æå â³äñîòîê ïàä³ííÿ ïîïèòó, ³ íàâïàêè [6, ñ. 39].
Íàðàç³ ãðóïó ï³ëüãîâèê³â (áåç ÷àñîâîãî îáìåæåííÿ) ôîðìóþòü: âèäàííÿ äðóêîâàíèõ
çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà êíèæîê, êð³ì âèäàíü åðîòè÷íîãî õàðàêòåðó, ó÷í³âñüê³
çîøèòè, ï³äðó÷íèêè òà íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè â³ò÷èçíÿíîãî âèðîáíèöòâà, ñëîâíèêè
óêðà¿íñüêî-³íîçåìíî¿ àáî ³íîçåìíî-óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. Éäåòüñÿ ïðî îïåðàö³¿ ïîñòà÷àí-
íÿ òà äîñòàâêè íà ìèòí³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Ïîòðåáóº ðîç’ÿñíåíü ïèòàííÿ ïðî â³äíå-
ñåííÿ ñóá’ºêò³â ãàëóç³ äî îïåðàö³é ïîñòà÷àííÿ, ÷è âêëþ÷åí³ ó äàíó ãðóïó êíèãîòîð-
ãîâåëüí³ ï³äïðèºìñòâà òà îðãàí³çàö³¿. Ð³çíî÷èòàííÿ óñóíå âèïóñê äîâ³äíèêà ï³ëüã.

Ìîæå îáóìîâèòè íåãàòèâí³ ïðîÿâè ó ô³íàíñîâîìó ñòàí³ á³çíåñ-îäèíèöü íîðìà
Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî äàòó âèíèêíåííÿ ïîäàòêîâèõ çîáîâ’ÿçàíü. Íåþ
ââàæàºòüñÿ äàòà çàðàõóâàííÿ êîøò³â â³ä ïîêóïöÿ; äàòà â³äâàíòàæåííÿ òîâàð³â [1].
ßêùî êîøòè â³ä ïîêóïöÿ íå íàä³éøëè íà ðàõóíîê ïðîäàâöÿ (ïîñòà÷àëüíèêà), îñ-
òàíí³é çìóøåíèé çä³éñíþâàòè ïîøóê äæåðåë ïîêðèòòÿ ïîäàòêîâîãî çîáîâ’ÿçàííÿ.
Çä³éñíþºòüñÿ öå øëÿõîì âèëó÷åííÿ êîøò³â ç îáîðîòó, çàëó÷åííÿì êðåäèòíèõ ðå-
ñóðñ³â, îñòàíí³, ÿê â³äîìî, º íåäåøåâèìè. ßê íàñë³äîê — çìåíøåííÿ ðåñóðñ³â ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìñòâà, çíèæåííÿ éîãî ë³êâ³äíîñò³ [8, ñ. 232].

Â ö³ëîìó Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíà 17 % òà íóëüîâà ñòàâêà
ÏÄÂ, ïîñòóïîâî çìåíøóâàòèìåòüñÿ ñòàâêà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ç 23 äî 16 %. Ó ïîëå
0 % ïîäàòêó íà ïðèáóòîê ç 01.04.2011 äî 01.01.2016 ð. ïîòðàïëÿþòüñÿ ñóá’ºêòè
ãîñïîäàðþâàííÿ ç ð³÷íèì ðîçì³ðîì äîõîäó íå á³ëüøå í³æ òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü,
÷èåëüí³ñòþ ïðàö³âíèê³â íå âèùå 20 îñ³á (ïðîòÿãîì òðüîõ ïîïåðåäí³õ ïîñë³äîâíèõ
ðîê³â) òà íàðàõîâàíî¿ ùîì³ñÿ÷íî¿ çàðïëàòè ïðàö³âíèêàì íå ìåíøå í³æ äâ³ ì³í³ìàëüí³
çàðïëàòè. ßêùî â ïåð³îä íàáðàííÿ ÷èííîñò³ ÏÊÓ ñóá’ºêò áóâ çàðåºñòðîâàíèé ïëàòíè-
êîì ºäèíîãî ïîäàòêó, äëÿ îòðèìàííÿ ï³ëüãè ïî îïîäàòêóâàííþ ïðèáóòêó êðèòåð³é —
îáñÿã âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ äî îäíîãî ì³ëüéîíà ãðèâåíü òà ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷è-
ñåëüí³ñòü äî 50 îñ³á. ßê ïîêàçàâ àíàë³ç, ï³äïðèºìñòâà âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íî¿ ãà-
ëóç³, ÿê³ çàäîâîëüíÿþòü âèùåíàâåäåíèì óìîâàì, ìîæóòü äîäàòêîâèé ð³ê (2015-é)
çàëèøàòè ó âëàñíîìó ðîçïîðÿäæåíí³ á³ëüøå êîøò³â äëÿ ðîçøèðåíîãî â³äòâîðåííÿ.
Äàíà íîðìà íå â³äíîñèòüñÿ äî îïòîâî¿ òîðã³âë³ ³ ïîñåðåäíèöòâà â îïòîâ³é òîðã³âë³ (ó
ò.÷. êíèæêîâî¿, âèäàíü äðóêîâàíèõ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿), õî÷à íåîäíîðàçîâî
íàãîëîøóâàëîñÿ íà íåãàòèâíèõ íàñë³äêàõ ðóéíàö³¿ ãóðòîâî¿ ëàíêè êíèæêîâî¿ òîðã³âë³.

Â³äì³íà íóëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é òîâàð³â
ñòèìóëþâàòèìå ñóá’ºêò³â âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íî¿ ãàëóç³ äî ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿
äèâåðñèô³êàö³¿ ç ìåòîþ ïîøóêó äîäàòêîâèõ äæåðåë îòðèìàííÿ ïðèáóòêó. Ï³ëüãîâå
îïîäàòêóâàííÿ ñóïðîâîäæóþòü òàêîæ íåãàòèâí³ ïðîÿâè: ñòâîðþºòüñÿ ïðåöåäåíò äëÿ
ïîøóêó ò³íüîâèõ ñõåì óõèëåííÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, ïåðåêëàäàííÿ ïîäàòêîâîãî òÿãà-
ðÿ íà äèñöèïë³íîâàíèõ ïëàòíèê³â [5, ñ. 59].
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Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íèé á³çíåñ º ïåðåâàæíî ìàëèì (ïîíàä 80 % çàãàëüíîãî
÷èñëà ñóá’ºêò³â ãàëóç³). Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ïðàöþº çà ñïðîùåíîþ ñèñòå-
ìîþ îïîäàòêóâàííÿ. ßêùî ñèñòåìà îïîäàòêóâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â ìàëîãî á³çíåñó îð-
³ºíòîâàíà íà ðåãóëþâàííÿ ³ ñòèìóëþâàííÿ, äåðæàâíèé áþäæåò íàïîâíþºòüñÿ çà ðà-
õóíîê çðîñòàííÿ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà [4, ñ. 36]. Ïîçèòèâíî, ùî ó 2011
ðîö³ âîíà áóäå ÷èííîþ íå ëèøå äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á (ç ãðàíè÷íèì îáñÿãîì âèðó÷êè
â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ 500 òèñ. ãðí), àëå ³ äëÿ þðèäè÷íèõ (àíàëîã³÷íèé ïîêàçíèê —
1 ìëí ãðí).

Ñïåöèô³êà âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿, ÿê ïîêàçàëè äîñë³äæåííÿ, ïîëÿãàº ó òàêî-
ìó: íå íàëåæèòü äî òîâàð³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³, ìàº òðèâàëèé òåðì³í ðåàë³çàö³¿,
ïåðåâàæíî ïåðåäàºòüñÿ êíèãîòîðãîâåëüíèì îðãàí³çàö³ÿì íà óìîâàõ êîíñèãíàö³¿.
Ïðîòåêö³ºþ äëÿ âèäàâíè÷îãî á³çíåñó º íîðìà ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çã³äíî ç
ÿêîþ îïåðàö³¿ ïî äîãîâîðó êîíñèãíàö³¿, ùî íå ïåðåäáà÷àþòü ïåðåäà÷ó ïðàâà âëàñ-
íîñò³ íà òàêå ìàéíî, íå ïîòðàïëÿþòü àí³ äî äîõîä³â, àí³ äî âèòðàò ïëàòíèêà ïîäàòêó.

Ïåðåäóìîâîþ ïðèðîñòó îáñÿãó âèðîáíèöòâà äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çä³éñíþþòü
ðîçðîáêó, òèðàæóâàííÿ, ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè º â³äì³íà âèòðàòíèõ îáìåæåíü íà ïðî-
âåäåííÿ ðåêëàìè.

Äëÿ ï³äïðèºìñòâ ïîë³ãðàô³÷íî¿ ãàëóç³ íåîáõ³äíèé ïîøóê äåøåâèõ äæåðåë
ïðÿìèõ ³íâåñòèö³é, òîìó âîíè îðåíäóþòü íåîáîðîòí³ àêòèâè, ó ò.÷. çà êîðäîíîì. Äëÿ
íèõ ïîäàòêîâèì êîäåêñîì Óêðà¿íè çàêð³ïëåíèé ïîäàòêîâèé êðåäèò çà ìèòíèì ÏÄÂ,
òîáòî ñòâîðþþòüñÿ ïîçèòèâí³ óìîâè ðîçâèòêó.

Äëÿ óñ³õ ãðóï îñíîâíèõ çàñîá³â íîâèì ïîäàòêîâèì çàêîíîäàâñòâîì çàïðîâàä-
æóþòüñÿ çìåíøåí³ íîðìè àìîðòèçàö³¿. Íàñàìïåðåä öå íå ñïðèÿº åôåêòèâíîìó ðîç-
âèòêó ïîë³ãðàô³÷íîãî á³çíåñó: äðóêàðñüêå îáëàäíàííÿ — êàï³òàëîì³ñòêå, ³ííîâàö³é-
íà àêòèâí³ñòü âèðîáíèê³â ïîë³ãðàô³÷íîãî îáëàäíàííÿ — âèñîêà, î÷åâèäíà ïîòðåáà ó
íåòðèâàëîìó àìîðòèçàö³éíîìó ïåð³îä³ äëÿ ïðèñêîðåííÿ îíîâëåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: äî ìîìåíòó íàáóòòÿ ÷èííîñò³ Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, äëÿ
îñíîâíîãî òåõíîëîã³÷íîãî óñòàòêóâàííÿ ïîë³ãðàô³÷íèõ ï³äïðèºìñòâ àìîðòèçàö³éíèé
ïåð³îä ñòàíîâèòü áëèçüêî 5-òè ðîê³â, çà íîâèìè íîðìàìè — 12 ðîê³â.

Íåãàòèâíèé âïëèâ ìàòèìóòü ââåäåííÿ îáìåæåíü ùîäî â³äíåñåííÿ íà âèòðàòè
ðîÿëò³. Îñòàíí³ — çâè÷íà ïðàêòèêà äëÿ âèäàâíèöòâ.

Íåçíà÷íî óñêëàäíèòü íàâàíòàæåííÿ íà âèòðàòè ñóá’ºêò³â òîðã³âë³, âèäàâíèöòâ,
ÿê³ â³äêðèâàþòü ñâî¿ òîðãîâ³ òî÷êè, çá³ëüøåííÿ ïëàòè çà òîðãîâèé ïàòåíò (÷èííà
âåðõíÿ ìåæà íà ì³ñÿöü — 320 ãðí, çã³äíî ç³ ÏÊÓ ìàêñèìàëüíà âåëè÷èíà äëÿ Êèºâà
òà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ ñòàíîâèòèìå 0,4 â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè).

²ñòîòíîþ ïåðåøêîäîþ äëÿ ðîçâèòêó âèäàâíè÷îãî, ïîë³ãðàô³÷íîãî, êíèãîòîð-
ãîâåëüíîãî á³çíåñó, ÿêèé áàçóºòüñÿ íà ñï³âïðàö³ ³ç ÷èñëåííèìè êîíòðàãåíòàìè, ÷àñ-
òî ô³çè÷íèìè îñîáàìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè, ÿê³ íàëåæàòü äî ïëàòíèê³â ºäèíîãî
ïîäàòêó, º çàêîíîäàâ÷à çàáîðîíà çàãàëüíîñèñòåìíèêàì, ïî÷èíàþ÷è ç 01.04.2011 ðîêó,
â³äíîñèòè íà âèòðàòè ò³, ÿê³ çä³éñíåí³ ó çâ’ÿçêó ç ïðèäáàííÿì ó ºäèííèê³â òîâàð³â
(ðîá³ò, ïîñëóã) òà ³íøèõ àêòèâ³â. Âèñîêîþ ñòàº éìîâ³ðí³ñòü çðîñòàííÿ ñîö³àëüíî¿ íà-
ïðóæåíîñò³, åêîíîì³÷íîãî ñïàäó ó ìàëîìó á³çíåñ³, òåïåð³øí³ êðèçîâ³ ÿâèùà ïîñè-
ëÿòüñÿ ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ ÊÏÓ.

Çàçíà÷åíà âèùå âèìîãà ïðî â³äíåñåííÿ âèòðàò äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê ïðî
åêîíîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü òàêèõ ìîäåëåé ó÷àñíèê³â ñï³âïðàö³: çàãàëüíîñèñòåìíèê —
çàãàëüíîñèñòåìíèê; ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó — ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó; çàãàëü-
íîñèñòåìíèê → òîâàð (³íø³ àêòèâè) → ïëàòíèê ºäèíîãî ïîäàòêó.

Âèñíîâêè: íîðìè Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè îáìåæàòü ìîæëèâîñò³ ðîçâèò-
êó ïëàòíèê³â ºäèíîãî ïîäàòêó, ïîã³ðøàòü ñèòóàö³þ ç³ ñòèìóëþâàííÿì ìàëîãî ï³äïðè-
ºìíèöòâà (âîíî ïåðåâàæàº â ò.÷. ó âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷í³é ãàëóç³); íå ñïðèÿòèìóòü
ïðèñêîðåííþ òåõí³÷íîãî îíîâëåííÿ; â³äì³íà íóëüîâî¿ ñòàâêè ïîäàòêó íà ïðèáóòîê
äëÿ ï³ëüãîâèõ êàòåãîð³é òîâàð³â ìîæå ñïðè÷èíèòè ñïàä ¿õ âèðîáíèöòâà, îäíî÷àñíî
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çìåíøåííÿ ñòàâêè ÏÄÂ, ïîäàòêó íà ïðèáóòîê äëÿ íå ï³ëüãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â ãàëóç³
çàãîñòðèòü êîíêóðåíö³þ; âèìîãà ùîäî íåçì³ííîñò³ ïîäàòê³â, çáîð³â, ¿õí³õ ñòàâîê ïðî-
òÿãîì áþäæåòíîãî ðîêó ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ íàä³éíîñò³ ïðîãíîç³â ðîçâèòêó
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.

Âèçíà÷åííÿ ñïåöèô³êè âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿ â êîíòåêñò³ ïîäàòêîâîãî çàêîíî-
äàâñòâà; îá´ðóíòóâàííÿ õàðàêòåðó, íàñë³äê³â âïëèâó îñíîâíèõ íîðì Ïîäàòêîâîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè íà ä³ÿëüí³ñòü ñóá’ºêò³â âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîë³ãðàô³¿ òà êíèãîðîç-
ïîâñþäæåííÿ, ñòâîðþº ³íôîðìàö³éíó áàçó äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ôîðìóâàííÿ ñòðà-
òåã³é ðîçâèòêó á³çíåñó.

Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ äîö³ëüíî ïðèñâÿòèòè âèâ÷åííþ ôàêòè÷íèõ íàñë³äê³â
âïëèâó çàêîíîäàâ÷èõ çì³í íà åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè ñóá’ºêò³â á³çíåñó.
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Âñòóï. Õë³áîïåêàðí³ ï³äïðèºìñòâà ÀÐ Êðèì çàáåçïå÷óþòü íàñåëåííÿ ï³âîñòðî-
âà õë³áîì, õë³áîáóëî÷íèìè, êîíäèòåðñüêèìè òà ìàêàðîííèìè âèðîáàìè. ßê áóäü-
ÿê³ ï³äïðèºìñòâà, âîíè º ñêëàäíèìè â³äêðèòèìè ñèñòåìàìè, ùî ïðàãíóòü äî âñòà-
íîâëåííÿ ñêëàäíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ ó÷àñíèêàìè ñóñï³ëüíîãî âèðîáíèöòâà, õàðàê-
òåðèçóþòüñÿ ï³äâèùåíèì äèíàì³çìîì òà ñêëàäí³ñòþ ïåðåäáà÷åííÿ âïëèâó ôàêòîð³â
íà ôîðìóâàííÿ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âàæëèâîñò³ íàáóâàº îö³íêà
³ñíóþ÷èõ òåíäåíö³é, ðîçðîáêà íà ¿õ îñíîâ³ êîìïëåêñó çàõîä³â ùîäî ñïðÿìóâàííÿ
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ó ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó.

Ïðîáëåìàìè äîñë³äæåííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ òà éîãî îö³íêîþ çàéìàºòüñÿ
áàãàòî â÷åíèõ, ñåðåä ÿêèõ Àôàíàñüºâ Í. Â. [1], Áîãàòèðüîâ ². Î., Âàñèëåíêî Â. Î. [2],
Ãóòêåâè÷ Ñ. Î., Êèçèì Ì. Î., Êîðîëüîâ Ä. Ã. [3], Ìîñòåíñüêà Ò. Ë., Ïºòóõîâ Ð. Ì. [4],
Ïîíîìàðåíêî Â. Ñ., Ðàºâíºâà Î. Â. [5], Ðîãîæèí Â. Ä. [1], Ðóäèêà Â. ². [1], Òðèä³ä Î. Ì.,
Ôåäóëîâà ². Â. òà ³íø³.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Çàäà÷à îòðèìàííÿ îäíîçíà÷íîãî âèñíîâêó ïðî ïîêðà-
ùåííÿ àáî ïîã³ðøåííÿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà íîñèòü áàãàòîôàêòîðíèé õàðàêòåð, ïå-
ðåäáà÷àº ðîçðàõóíîê òà àíàë³òè÷íó ³íòåðïðåòàö³þ çíà÷åíü äåê³ëüêîõ ïîêàçíèê³â ³ íå
çàâæäè äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî íàïðÿìîê òà ãëèáèíó ïðîÿâó ³ñíó-
þ÷èõ òåíäåíö³é. Ìåòîþ ñòàòò³ º îö³íêà ðîçâèòêó õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ
Êðèì çà äîïîìîãîþ äâîõ ìåòîäèê òà âèÿâèòè éîãî íàïðÿìîê.

Ðåçóëüòàòè. Â îñíîâó ìåòîäèê àíàë³çó òà îö³íêè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ïîêëà-
äåíî äîñë³äæåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø â³äîìèõ ìåòîäèê îö³íêè òà àíàë³çó ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ
ñë³ä ââàæàòè ðîáîòó Ð. Ì. Ïºòóõîâà [4]. Ñóòí³ñòü ìåòîäèêè ïîëÿãàº â òîìó, ùî ìåòîþ
ðîçâèòêó âèçíàþòüñÿ çì³íè çàãàëüíî¿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, òîáòî
ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³æ îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè òà ïîíåñåíèìè äëÿ öüîãî âèòðàòàìè,
à ðåçóëüòàòè ³íòåíñèô³êàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà º ïðîì³æíèìè ïîêàçíèêàìè.
Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè àíàë³çó òà âèçíà÷åííÿì ðîçâèòêó çà îçíà÷åíîþ ìåòîäèêîþ º
³íäåêñè: âèðó÷êè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (²

v
); ñîá³âàðòîñò³ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (²

s
);

ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ (²
ef
) — âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ ñï³âñòàâëåííÿ äîñÿãíóòèõ ðåçóëüòàò³â

òà âèòðàò íà ¿õ äîñÿãíåííÿ, à òàêîæ ñï³ââ³äíîøåííÿ ²
åf
 / ²

s
 (d

ef
). Âíàñë³äîê òîãî, ùî

³ñíóº äåê³ëüêà êîìá³íàö³é ñïðÿìîâàíîñò³ òà øâèäêîñò³ çì³íè îçíà÷åíèõ ³íäåêñ³â, àâòîðîì
ìåòîäèêè âèîêðåìëåíî îñíîâí³ òèïè ³íòåíñèâíîãî òà åêñòåíñèâíîãî ðîçâèòêó.

Ç âèêîðèñòàííÿì äàíî¿ ìåòîäèêè ïðîâåäåíî àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ õë³áîïåêàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì. Äèíàì³êà ³íäåêñ³â ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ õë³áîïåêàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçâèòêó ïðåäñòàâëåíà ó òàáë.1.
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Òàáëèöÿ 1. Äèíàì³êà ³íäåêñ³â ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ

       ÀÐ Êðèì çà 2003-2009 ðð. äëÿ âèçíà÷åííÿ òèïó ðîçâèòêó çà Ð. Ïºòóõîâèì

Íà îñíîâ³ ïðîâåäåíèõ ðîçðàõóíê³â ìîæíà çðîáèòè îö³íêó ðîçâèòêó õë³áîïå-
êàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì çà 2003-2009 ðð.: ²

v
 > 1, ²

s 
> 1, ²

ef 
> 1, d

ef
 < 1. Òàêà

ñèñòåìà íåð³âíîñòåé ïîêàçóº ïåðåâàæíî åêñòåíñèâíèé ìàëî ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê
õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó. Ñåðåäíüîð³÷íèé ïðèð³ñò îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿ ñòàíî-
âèòü 28,8 % ïðè îäíî÷àñíîìó çðîñòàíí³ ñîá³âàðòîñò³ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ íà 18,4 %.
Ï³äïðèºìñòâà çá³ëüøóþòü âèðó÷êó á³ëüøèìè òåìïàìè, í³æ çðîñòàþòü ¿õ âèòðàòè,
ùî îáóìîâèëî çíà÷åííÿ ³íäåêñó åôåêòèâíîñò³ ó 1,087. Îäíàê, åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâ çðîñòàº ïîâ³ëüí³øå çà ¿õ âèòðàòè (0,918). Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ï³ä-
ïðèºìñòâ º íåãàòèâíèìè, îñê³ëüêè ëèøå çàáåçïå÷åííÿ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó çäàò-
íå çàáåçïå÷èòè ¿õ åôåêòèâíå ôóíêö³îíóâàííÿ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü.

Çàñòîñóâàííÿ ³íòåãðàëüíèõ îö³íîê äîçâîëÿº âèðàçèòè îäíèì ÷èñëîì ðóõ ñèñ-
òåìè ³ íà ö³é îñíîâ³ çðîáèòè âèñíîâêè ùîäî íàïðÿìêó öüîãî ðóõó. ²ñíóº äåê³ëüêà
ï³äõîä³â äî âèì³ðþâàííÿ ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. Øèðîêå
çàñòîñóâàííÿ îòðèìàëè ìîäåë³ ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà, ùî îñíî-
âàí³ íà ìåòîäàõ îö³íêè ñóìè ì³ñöü, åêñïåðòíèõ îö³íîê, òàêñîíîì³÷íîìó ìåòîä³ òîùî.

Âèñíîâêè â³äíîñíî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ìîæíà çðîáèòè íà îñíîâ³ àíàë³çó
ñï³ââ³äíîøåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ ïåâíèõ ïîêàçíèê³â. Â³äîìèì º «çîëîòå ïðàâèëî
åêîíîì³êè», ÿêå âèðàæàº óìîâó åòàëîííî¿ äèíàì³êè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ³ º îñíî-
âîþ éîãî ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñòóï³íü íàáëèæåííÿ ôàêòè÷íî¿ äèíàì³êè äî åòàëîí-
íî¿ õàðàêòåðèçóº ð³âåíü óïðàâë³ííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ òà íàÿâí³ñòü ñòðàòåã³÷íîãî íà-
ïðÿìó ðîçâèòêó. Ðîçãëÿíóòå ïðàâèëî ìàº âèãëÿä [7, ñ. 166]:

1 < h(N) < h(V) < h(P″) < h(P) < h(Kv), (1)

äå h(a) — òåìï ðîñòó ïîêàçíèê³â; N — ñåðåäíüîîáë³êîâà ÷èñåëüí³ñòü øòàòíèõ ïðà-
ö³âíèê³â, îñ³á; V — âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òèñ. ãðí; P″ — âàëîâèé ïðèáó-
òîê, òèñ. ãðí; P — ÷èñòèé ïðèáóòîê, òèñ. ãðí; Êv — âëàñíèé êàï³òàë, òèñ. ãðí.

Íàâåäåí³ ïîêàçíèêè äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè íàïðÿìîê ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà,
¿õ çì³íà ïîêàçóº çäàòí³ñòü ï³äïðèºìñòâà àäàïòóâàòèñü äî çì³í çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, â³äîáðàæàþòü íàéâàæëèâ³ø³ ô³íàíñîâ³ õàðàêòåðèñòèêè äëÿ ¿õ âëàñíèê³â. Íà îñ-
íîâ³ ïðåäñòàâëåíèõ ïîêàçíèê³â ìîæíà îòðèìàòè âèñíîâêè ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà, íàÿâíîñò³ ñòðàòåã³÷íîãî íàïðÿìêó ¿õ ðîçâèòêó ÷åðåç ñï³âñòàâëåííÿ òåìï³â
çì³í âèçíà÷åíèõ õàðàêòåðèñòèê.

Ñóêóïí³ñòü ïîêàçíèê³â, ùî âïîðÿäêîâàí³ çà òåìïàìè çðîñòàííÿ òàêèì ÷èíîì,
ùî ï³äòðèìàííÿ öüîãî ïîðÿäêó â ðåàëüí³é ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çàáåçïå÷óº äî-
ñÿãíåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ðîçâèòîê, íàçèâàþòü äèíà-

Підприємства
Умовне
позначен-

ня

2004/
2003

2005/
2004

2006/
2005

2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

Середнє
значення
заѝ2003-
2009ѝрр.

Індексѝвиручкиѝвідѝреаліза-
ціїѝпродукції

І
v

1,104 1,172 1,325 1,055 1,375 1,835 1,288

Індексѝсобівартостіѝреалізо-
ваноїѝпродукції

І
s

0,868 1,553 0,903 0,912 1,561 1,595 1,184

Індексѝрівняѝефективності І
ef

1,272 0,754 1,468 1,157 0,881 1,151 1,087

Індексѝспіввідношенняѝзмі-
ниѝефективностіѝдоѝзміни
собівартостіѝреалізованої
продукції

d
ef

1,466 0,486 1,625 1,269 0,565 0,722 0,918
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ì³÷íèì íîðìàòèâîì. Ïîñë³äîâí³ñòü ïîáóäîâè äàíîãî íîðìàòèâó íàñòóïíà: âèÿâëåííÿ
ïîêàçíèê³â, íà îñíîâ³ ÿêèõ áóäå ñôîðìîâàíèé äèíàì³÷íèé íîðìàòèâ; åêîíîì³÷íà ³íòåð-
ïðåòàö³ÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â; íîðìàòèâíå òà ôàêòè÷íå ðàí-
æèðóâàííÿ ïîêàçíèê³â íà îñíîâ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ òåìï³â çðîñòàííÿ. Ïîêàçíèêó, ÿêèé
ìàº íàéá³ëüøèé òåìï çðîñòàííÿ, ïðèñâîþºòüñÿ íàéâèùèé ðàíã. Çà åòàëîíîì òàêèì
ïîêàçíèêîì ïîâèíåí áóòè âëàñíèé êàï³òàë, à äàë³ — çà çìåíøåííÿì ïîêàçíèê³â (íàé-
ìåíøèé ðàíã ìàº êàë³áð, ùî äîð³âíþº çà íåð³âí³ñòþ 1). Ï³ä ðàíãîì ðîçóì³þòü ïî-
ðÿäêîâèé íîìåð çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà ó ïîðÿäêó çðîñòàííÿ àáî çìåíøåííÿ. Ðàíãè
ôàêòè÷íèõ òåìï³â çðîñòàííÿ õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì íàâåäåí³ â òàáë. 2.

Òàáëèöÿ 2. Äèíàì³êà ðàíã³â ôàêòè÷íèõ òåìï³â çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³

       õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì çà 2003-2009 ðð.

Îö³íêà áëèçüêîñò³ íîðìàòèâíîãî òà ôàêòè÷íîãî ðÿä³â äàº ïîêàçíèê, íà îñíîâ³
ÿêîãî ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ïîð³âíÿííÿ. Âèì³ðÿòè ñòóï³íü íàáëèæåííÿ äî íîðìàòèâ-
íîãî ïîðÿäêó ìîæíà çà äîïîìîãîþ ìåòîä³â íåïàðàìåòðè÷íî¿ ñòàòèñòèêè, íàéá³ëüøå
çíà÷åííÿ ç ÿêèõ ìàþòü ðàíãîâ³ êîåô³ö³ºíòè Ñï³ðìåíà (r) òà Êåíäàëëà (τ). Âîíè øèðî-
êî çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ âèð³øåííÿ çàäà÷ âçàºìîçâ’ÿçêó çì³ííèõ. ×èì áëèæ÷å çíà-
÷åííÿ êîåô³ö³ºíòó äî 1, òèì â á³ëüø³é ì³ð³ óïðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ â³äïîâ³äàþòü ³íòå-
ðåñàì âëàñíèê³â â íàïðÿìêó âèêîíàííÿ çàâäàíü òà ñòðàòåã³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìñòâà. Åòàëîííèé ïîðÿäîê ðåàë³çóºòüñÿ, ÿêùî çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíòà äîð³âíþº 1, à
ÿêùî êîåô³ö³ºíò â³ä’ºìíèé, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çâîðîòíà åòàëîíí³é äèíàì³êà.

Êîåô³ö³ºíò êîðåëÿö³¿ Ñï³ðìåíà (r) â³äîáðàæàº îá’ºìíå â³äõèëåííÿ ôàêòè÷íîãî
ðÿäó â³ä íîðìàòèâíîãî òà âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ [6, ñ. 220]:

( )
2N

i i3 i 1

6
r 1 R S

n n =
= − −

− ∑ , (2)

äå R
i
 — íîðìàòèâíèé ðàíã; S

i
 — ôàêòè÷íèé ðàíã; n — îáñÿã ñóêóïíîñò³.

Êîåô³ö³ºíò Êåíäàëëà (ô) â³äîáðàæàº ñòðóêòóðíå â³äõèëåííÿ íîðìàòèâíîãî ðÿäó
â³ä ôàêòè÷íîãî òà ðîçðàõîâóºòüñÿ çà ôîðìóëîþ [6, ñ. 220]:

( )ij ij

2 2
ij ij

a b

a b
τ = ∑

∑ ∑
, (3)

äå a
ij
, b

ij
 — êâàäðàòí³ ìàòðèö³ âåëè÷èí.

×èì áëèæ÷å ðàíãîâ³ ðÿäè, òèì âèùå çíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â êîðåëÿö³¿ ³ ï³äïðèº-
ìñòâî äîòðèìóºòüñÿ ñòðàòåã³÷íîãî íàïðÿìêó ðîçâèòêó.

²íòåãðàëüíèé êîåô³ö³ºíò ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà (ê) âðàõîâóº çíà÷åííÿ êî-
åô³ö³ºíò³â Êåíäàëëà òà Ñï³ðìåíà [3]:

( ) ( )1 r 1 r
K

4

+ +
= . (4)

Показники
Умовні
позначен-

ня

2004/
2003

2005/
2004

2006/
2005

2007/
2006

2008/
2007

2009/
2008

Темпѝзростанняѝвласногоѝкапіталу hѝ(Kv) 5 2 1 5 5 2

Темпѝзростанняѝчистогоѝприбутку hѝ(P) 1 5 5 1 6 6

Темпѝзростанняѝваловогоѝприбутку hѝ(P″) 6 6 6 2 4 1

Темпѝзростанняѝвиручкиѝвідѝреалізації hѝ(V) 2 1 3 3 1 3

Темпѝзростанняѝсередньооблікової
чисельностіѝштатнихѝпрацівників

hѝ(N)
4 4 2 6 3 4

Граничнеѝзначенняѝнерівності Kалібр 3 3 4 4 2 5
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Çà ðåçóëüòàòàìè îá÷èñëåííÿ êîåô³ö³ºíò³â Ñï³ðìåíà òà Êåíäàëëà ðîçðàõîâàíèé
³íòåãðàëüíèé êîåô³ö³ºíò ðîçâèòêó õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì (òàáë. 3).

Òàáëèöÿ 3. Äèíàì³êà ³íòåãðàëüíîãî êîåô³ö³ºíòó ðîçâèòêó õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ

       ÀÐ Êðèì çà 2003-2009 ðð.

Àíàë³ç äèíàì³êè êîåô³ö³ºíò³â ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ðîçâèòêó õë³áîïåêàðíèõ
ï³äïðèºìñòâ. Íàéâèùîãî çíà÷åííÿ (0,354) ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê íàáóâàâ ó 2007 òà
2009 ðð. Îäíàê, öå ìàéæå ó òðè ðàçè ìåíøå ïîòåíö³àëó. Õâèëåïîä³áíèé õàðàêòåð çì³í
ðîçðàõîâàíîãî êîåô³ö³ºíòà ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâàìè
àáî ¿¿ íåäîö³ëüí³ñòü, îñê³ëüêè ä³ÿëüí³ñòü õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ íååôåêòèâíà.

Âèñíîâêè. Îö³íêà ðîçâèòêó õë³áîïåêàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ÀÐ Êðèì çà äâîìà
ìåòîäèêàìè ïîêàçàëà, ùî âîíè ðîçâèâàþòüñÿ åêñòåíñèâíî, òîáòî çà ðàõóíîê ê³ëüê³ñíîãî
çá³ëüøåííÿ ðåñóðñ³â, ÷àñó ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Îäíàê, öå íå ïðèçâîäèòü äî ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ òàêèõ ï³äïðèºìñòâ ³ âîíè íå âèêîðèñòîâóþòü âåñü ñâ³é ïî-
òåíö³àë. Äëÿ ³íòåíñèâíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâàì íåîáõ³äíî çàñòîñóâàííÿ íîâèõ
òåõíîëîã³é òà îáëàäíàííÿ äëÿ âèï³êàííÿ õë³áà, ïðèñêîðåííÿ îáîðîòíîñò³ îáîðîòíèõ
ôîíä³â, âäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ.

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Àôàíàñüåâ Í. Â. Óïðàâëåíèå ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèÿ: Ìîíîãðàôèÿ/ Í. Â. Àôàíà-

ñüåâ, Â. Ä. Ðîãîæèí, Â. È. Ðóäûêà. — Õ.: Èçäàòåëüñêèé Äîì «ÈÍÆÝÊ», 2003. — 184 ñ.
2. Âàñèëåíêî Â.À. Äèàãíîñòèêà óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé: Ìîíîãðà-

ôèÿ / Â. À. Âàñèëåíêî. — Ê.: Öåíòð ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, 2005. — 142 ñ.
3. Êîðîëåâ Ä. Ã. Èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà äèíàìèêè ôèíàíñîâîé ñèñòåìû ïðåä-

ïðèÿòèÿ // Âåñòíèê Áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. —
2004. — ¹6.

4. Ïåòóõîâ Ð. Ì. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà: ìåòî-
äû è ïîêàçàòåëè / Ð. Ì. Ïåòóõîâ. — Ì.: Ýêîíîìèêà, 1990. — 95 ñ.

5. Ðàºâíºâà Î.Â. Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâà: ìåòîäîëîã³ÿ, ìåõàí³ç-
ìè, ìîäåë³: Ìîíîãðàô³ÿ / Î. Â. Ðàºâíºâà. — Õ.: ÂÄ «²ÍÆÅÊ», 2006. — 496 ñ.

6. Ñòàòèñòè÷åñêèé ñëîâàðü / Ãë. ðåä. Ì. À. Êîðîëåâ. — Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòè-
ñòèêà. — 1989. — 623 ñ.

7. Òàðàñþê Ã.Ì. Ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Æèòîìèðñü-
êî¿ îáëàñò³: îñíîâí³ òåíäåíö³¿ òà ïëàíóâàííÿ ðîçâèòêó: Ìîíîãðàô³ÿ / Ã. Ì. Òàðàñþê. —
Æèòîìèð: Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò, 2008. — 277 ñ.

mnpk_nyxt@mail.ru

Íàä³éøëà äî ðåäêîëåã³¿ 15.04.2011 ð.

Показники
Роки

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kоефіцієнтѝкореляції
Спірмена

-0,082 -0,049 0,049 0,181 -0,445 0,181

KоефіцієнтѝKендалла 0,200 0,200 0,333 0,200 0,200 0,200

Інтегральнийѝкоефіцієнт
розвиткуѝпідприємства

0,275 0,285 0,350 0,354 0,166 0,354



134

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

ÓÄÊ 005.332.4

Â.². ªìöåâ, êàíä. åêîí. íàóê
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é

ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍÎÑÒ²
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ Â ÓÌÎÂÀÕ
ÏÎÑÈËÅÍÍß ÅÊÎËÎÃ²×ÍÈÕ
ÎÁÌÅÆÅÍÜ

Â ñòàòò³ äîñë³äæåíî âïëèâ âïðî-
âàäæåííÿ ñèñòåìè êîíòðîëþ ÿêîñò³ òà
áåçïåêè ïðîäóêö³¿ íà ï³äâèùåííÿ êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà
çàïðîïîíîâàíî ìîæëèâ³ øëÿõè àêòèâ³-
çàö³¿ öüîãî ïðîöåñó íà ïðèêëàä³ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâ îë³éíî-æèðîâî¿ ãàëóç³.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñèñòåìà åêîëîã³-
÷íîãî ìåíåäæìåíòó, îë³éíî-æèðîâà ïðî-
ìèñëîâ³ñòü, ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè
ISO, êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü.

The implementation of ecological
management system and its influence on
enterprise’s competitiveness gaining were
subjected to be analyzed in the article.
Some ways of process activation were shown
on fat-and-oil industry’s entities examples.

Key words: ecological management
system, fat-and-oil industry, international
standards ISO, competitiveness.

© ªìöåâ Â.²., 2011

Âñòóï. Åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ ó ñâ³ò³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó,
ìàº òåíäåíö³¿ äî ïîã³ðøåííÿ. Öå, â ïåðøó ÷åðãó, âèçíà÷àºòüñÿ çá³ëüøåííÿì ³íòåí-
ñèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ âñ³õ âèä³â ðåñóðñ³â, ïîäàëüøèì çðîñòàííÿì ïðîìèñëîâîãî
âèðîáíèöòâà é ìàñøòàá³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäñòâà â ö³ëîìó. «...Á³ëüø³ñòü
ëþäåé ïðîäîâæóþòü áà÷èòè öþ ïðîáëåìó â òîìó æ ñâ³òë³, ó ÿêîìó âîíà ñòàëà ïåðåä
íàìè âïåðøå, òîáòî ÿê ÿêóñü ñåð³þ ì³ñöåâèõ, ³çîëüîâàíèõ îäíó â³ä îäíî¿, ñïåöèô³÷-
íèõ ïîä³é. …Îäíàê, ñòàº óñå á³ëüø çðîçóì³ëî, ùî íàâ³òü ÷èñòî ì³ñöåâ³ ïîä³¿, ïîâ’ÿ-
çàí³ ³ç çàáðóäíåííÿì íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, ìàþòü äàëåêî íå «ì³ñöåâ³»
íàñë³äêè». [3] Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ³ñíóþ÷îãî çíà÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà íàâêîëèøíº
ñåðåäîâèùå º íèçüêà åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çì³â åêîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ òà óïðàâë³ííÿ
ÿê³ñòþ ïðîäóêö³¿ ï³ä ÷àñ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà. Òîìó óñå á³ëüø àêòóàëüíîþ
ñòàº ïîòðåáà ïîøóêó íîâèõ øëÿõ³â ³ ï³äõîä³â äî âèð³øåííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì
ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðîìèñëîâèì âèðîáíèöòâîì âñ³õ âèä³â ïðîäóêö³¿, çàáåçïå÷åííÿì ³¿ ÿêîñò³
òà áåçïåêè. Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè, ðîçøèðåííÿ êîíêóðåíö³¿ é
ë³áåðàë³çàö³¿ ðèíêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó çâ’ÿçêó ³ç âñòóïîì ó ÂÒÎ â Óêðà¿í³ áóäå ç’ÿâëÿòè-
ñÿ óñå á³ëüøå ³íîçåìíèõ âèðîáíèê³â, ÿê³ áóäóòü çàäàâàòè ïåâí³ ñòàíäàðòè. Â³ò÷èç-
íÿí³ êîìïàí³¿, ÿê³ íå çìîæóòü ï³äâèùèòè ð³âåíü ÿêîñò³ ñâîãî òîâàðó é ñåðâ³ñó, áó-
äóòü çìóøåí³ ïîñòóïèòèñÿ ðèíîê á³ëüøå ï³äãîòîâëåíèì êîíêóðåíòàì.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ñüîãîäí³ âæå ÿâíî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè çàêîíîì³ðí³ñòü
³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. Åêîëîã³ÿ âïëèâàº íà äåìîãðàô³÷í³, á³îñî-
ö³àëüí³, ñîö³îêóëüòóðí³, ñîö³îåêîíîì³÷í³, ïðèðîäîïåðåòâîðþâàëüí³ ïðîöåñè ðîçâèòêó
ëþäèíè é ëþäñòâà. Òîìó äëÿ âèð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì ³ çóñèëëÿ íåîáõ³äí³ òðàíñíà-
ö³îíàëüí³.

Çàãàëüíîâèçíàíèì ³íñòðóìåíòîì âèð³øåííÿ ³ñíóþ÷èõ ó ñâ³ò³ åêîëîã³÷íèõ ïðî-
áëåì ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà, óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íèìè ïðîáëåìàìè îðãàí³çàö³é
³ îö³íêè ¿õíüî¿ åêîëîã³÷íî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ º åêîëîã³÷íèé ìåíåäæìåíò. Ä³ëîâ³ êîëà
â óñüîìó ñâ³ò³ âñå á³ëüøå óñâ³äîìëþþòü, ùî ñüîãîäí³øí³é ñòàòóñ âèðîáíèöòâà é ñïî-
æèâàííÿ äîñèòü íåñò³éêèé. Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ çáåðåæåííÿ òà ïîñèëåííÿ ñâîãî ïîëî-
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æåííÿ â á³çíåñ³, ï³äïðèºìñòâàì âàðòî âðàõîâóâàòè åêîëîã³÷í³ âèìîãè äî ÿêîñò³ òà
áåçïåêè ïðîäóêö³¿ ïðè ôîðìóâàíí³ ñâîº¿ ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó. Öå îñîáëèâî âàæëèâî
äëÿ âèêîðèñòàííÿ íîâèõ ìîæëèâîñòåé á³çíåñó, óñï³øíî¿ êîíêóðåíö³¿ ç ³íøèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, ÿê³ âðàõîâóþòü åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè, ³ çàäîâîëåííÿ çðîñòàþ÷èõ åêî-
ëîã³÷íèõ î÷³êóâàíü ³íøèõ çîâí³øí³õ çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í.

Ìåòà ñòàòò³. Íà îñíîâ³ àíàë³çó ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ îë³éíî-æèðîâî¿ ãàëóç³
Óêðà¿íè ïðîàíàë³çóâàòè íåîáõ³äí³ñòü ³ ïðîáëåìè ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâ çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó ó
âèðîáíèöòâî é çàïðîïîíóâàòè ïðîïîçèö³¿ ç ³íòåíñèô³êàö³¿ öüîãî ïðîöåñó.

Ðåçóëüòàòè. Íåîáõ³äí³ñòü âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó
(ÑÅÌ) âèçíà÷àºòüñÿ íå ò³ëüêè ð³çêèì ïîã³ðøåííÿì åêîëîã³÷íîãî ñòàíó íàâêîëèøíüîãî
ñåðåäîâèùà, àëå é çàêîíîì³ðíèìè òåíäåíö³ÿìè ðîçâèòêó ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà, òà-
êèìè ÿê: äèôåðåíö³àö³ÿ ðåã³îíàëüíîãî ðîçì³ùåííÿ âèðîáíèöòâà; çá³ëüøåííÿ âèðîá-
íè÷èõ ïîòóæíîñòåé â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá íîâèõ òåõíîëîã³é; çàãîñòðåííÿ âïëèâó âèðîá-
íèöòâà íå ò³ëüêè íà ðåã³îíàëüíó ïðèðîäó, àëå é çàãàëüíèé ñâ³òîâèé ïðîñò³ð; ïîä³ë
êðà¿í ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³ íà âèðîáíèê³â íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â òà ¿õ ïîãëèíà÷³â (êîí-
öåíòðàö³ÿ â³äõîä³â); âèíèêíåííÿ ïîë³òè÷íîãî çì³ñòó åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ é ñâ³òîãëÿ-
äó; òåíäåíö³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó (á³îòåõíîëîã³¿, ÿäåðí³ òåõíîëîã³¿ òà ³í.).

Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî êåð³âíèêè, ïðèéìàþ÷è ð³øåííÿ íà êî-
ðèñòü ðîçðîáêè é âïðîâàäæåííÿ ÑÅÌ, âèõîäÿòü íå ò³ëüêè ç ïåðåâàã ñèñòåìè ÿê ç
ô³íàíñîâî¿ òî÷êè çîðó (åêîíîì³ÿ ðåñóðñ³â ³ êîøò³â, ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîá-
íèöòâà, ðîçâèòîê ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé íà ðèíêàõ), à ³ ç òî÷êè çîðó ðèçèê³â,
ïîâ’ÿçàíèõ ç íåàäåêâàòíèì â³äíîøåííÿì äî åêîëîã³÷íèõ àñïåêò³â ðîáîòè ï³äïðè-
ºìñòâà, ç òîãî, ùî ñèñòåìà äîçâîëèòü çì³íèòè êàðäèíàëüíî ³ íàñë³äêè (àâàð³¿, ñàíêö³¿
ðåãóëþþ÷èõ îðãàí³â, óñêëàäíåííÿ â çàëó÷åíí³ íîâèõ, ó ïåðøó ÷åðãó çàêîðäîííèõ,
³íâåñòîð³â ³ êë³ºíò³â, â îäåðæàíí³ áàíê³âñüêîãî êðåäèòó, âòðàòà ðèíê³â òîùî). Òàê,
íàïðèêëàä, ñåðòèô³êàö³ÿ ç ISO 14000 (àáî ðåºñòðàö³ÿ ïî òåðì³íîëîã³¿ ISO) âæå º
îäí³ºþ ç íåîäì³ííèõ óìîâ ìàðêåòèíãó ïðîäóêö³¿ íà ì³æíàðîäíèõ ðèíêàõ (ªÑ îãîëî-
ñèâ ïðî ñâ³é íàì³ð äîïóñêàòè íà ðèíîê êðà¿í Ñï³âäðóæíîñò³ ò³ëüêè ISO-ñåðòèô³êî-
âàí³ êîìïàí³¿).[5]

ßê ïîêàçóþòü äîñë³äæåííÿ, âïðîâàäæåííÿ ñåð³¿ ñòàíäàðò³â ISO 14000, â ö³ëî-
ìó, äîçâîëÿº ï³äïðèºìñòâàì çàáåçïå÷èòè â³ä÷óòí³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè é ïåðåâàãè â
êîíêóðåíòí³é áîðîòüá³, çîêðåìà òàê³, ÿê: á³ëüø âèñîêà ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿; çíèæåííÿ
îáñÿã³â âèêîðèñòàííÿ ñèðîâèíè / ðåñóðñ³â; çìåíøåííÿ ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿; ïîë³ïøåí-
íÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â òà çá³ëüøåííÿ âèõîäó ïðîäóêö³¿; ñêîðî÷åííÿ
â³äõîä³â òà âèäàòê³â íà ¿õíþ óòèë³çàö³þ;âèêîðèñòàííÿ âòîðèííî¿ ñèðîâèíè;áàæàííÿ
çàâîþâàòè ðèíêè «çåëåíèõ (îðãàí³÷íèõ)» ïðîäóêò³â; ïîë³ïøåííÿ ñèñòåìè óïðàâë³í-
íÿ ï³äïðèºìñòâîì; çàö³êàâëåí³ñòü ó çàëó÷åíí³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè.

 Ç êîæíîþ ³ç âèùåíàçâàíèõ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä, ïîâ’ÿçàí³ é åêîëîã³÷í³ âèãîäè.
Öå òîé âíåñîê, ùî ñòàíäàðòè ñåð³¿ ISO 14000 ìîæóòü ïðèâíåñòè â åêîëîã³÷í³ é åêî-
íîì³÷í³ àñïåêòè ñò³éêîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ñòàíäàðòè ISO 14000 ðîçðîáëÿþòüñÿ
ç óðàõóâàííÿì âæå â³äîìèõ â Óêðà¿í³ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ïî ñèñòåìàõ ìåíåäæ-
ìåíòó ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ ISO 9000. Ïðî òå, äî âäîñêîíàëåííÿ íîâèõ ñèñòåì ìåíåäæ-
ìåíòó â Óêðà¿í³ ï³äõîäÿòü ôîðìàëüíî, îð³ºíòóþ÷èñü, ïî-ïåðøå, íà ïðèâåäåííÿ ¿õ ó
â³äïîâ³äí³ñòü äî ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â (â ïåðøó ÷åðãó ISO 9000), ùî íà æàëü, íå
çìîæå çàáåçïå÷èòè ïðîðèâ íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ â ïèòàííÿõ çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿. Á³ëüø òîãî, â ðîçðàõóíêó íà îäíîãî ìåøêàíöÿ, Óêðà¿íà ìàº ñèñòåì
óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ çà ISO 9000 ìåíø, í³æ â Êèòà¿ ó 3,5 ðàçè, ³ ²ñïàí³¿ — ó 30 ðàç³â,
â ²òàë³¿ — ó 40 ðàç³â. Ïðè öüîìó åêñïåðòè ââàæàþòü, ùî ò³ëüêè 20% öèõ ñèñòåì â
Óêðà¿í³ ïðàöþþòü ðåàëüíî.[5]

Îë³éíî-æèðîâà ãàëóçü Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãîð³¿ òèõ, ùî äèíàì³÷íî ðîç-
âèâàþòüñÿ, º áþäæåòîôîðìóþ÷îþ ãàëóççþ ç ïîòóæíèì åêñïîðòíèì ïîòåíö³àëîì. Âîíà
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º ºäèíèì ñåêòîðîì àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà äå, çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ åêîíîì³÷íèõ
çàõîä³â ðåãóëþâàííÿ ðèíêó, âñòàíîâëåíî áàëàíñ åêîíîì³÷íèõ ³íòåðåñ³â äåðæàâè,
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ñôåð âèðîáíèöòâà é âíóòð³øíüîãî ñïîæèâà÷à.

Çàâäÿêè åôåêòèâí³é ïðîòåêö³îí³ñòñüê³é ïîë³òèö³ ç áîêó äåðæàâè îë³éíî-æèðî-
âà ïðîìèñëîâ³ñòü âèéøëà ç êðèçîâîãî ñòàíó, â ÿêîìó âîíà ïåðåáóâàëà ó 1993-1998 ðî-
êàõ. Çàðàç ùîð³÷íî çá³ëüøóºòüñÿ âèðîáíèöòâî îë³éíèõ êóëüòóð, çðîñòàþòü ïîòóæ-
íîñò³ ïî ¿õ ïåðåðîáö³. Òàê ñòàíîì íà ïî÷àòîê 2008/09 ìàðêåòèíãîâîãî ðîêó (ÌÐ)
âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ äîñÿãëè 7,25 ìëí ò ïåðåðîáêè îë³éíîãî
íàñ³ííÿ íà ð³ê, íà ïî÷àòîê 2009/10 ÌÐ — 8,25 ìëí ò íà ð³ê, íà ïî÷àòîê 2010/11 ÌÐ —
9,6 ìëí ò íà ð³ê.[6]

Ç ïî÷àòêó âèðîáíè÷îãî ñåçîíó 2009/10 ÌÐ îë³éíî-æèðîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè
Óêðà¿íè (áåç óðàõóâàííÿ îë³éíèöü) ïåðåðîáëåíî 7,0 ìëí.ò îë³éíîãî íàñ³ííÿ, ó òîìó ÷èñë³:

– ñîíÿøíèêó — 6800,0 òèñ. ò, àáî 96,8% â³ä âàëîâîãî çáîðó;
– ð³ïàêó — 4,0 òèñ. ò, àáî 0,2 % â³ä âàëîâîãî çáîðó;
– ñî¿ — 232,0 òèñ. ò, àáî 22 % â³ä âàëîâîãî çáîðó.
Ó 2009/10 ÌÐ îë³éíî-æèðîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè âèðîáëåíî (áåç óðàõóâàííÿ îë³é-

íèöü) ðåêîðäíó äëÿ âñ³õ ðîê³â ê³ëüê³ñòü ðîñëèííî¿ îë³¿ — 2,9 ìëí ò, ïðîòè 2,58 ìëí ò çà
2008/09 ÌÐ àáî 112,4 %. Âèðîáíèöòâî ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿ ñêëàëî 2,84 ìëí ò ïðîòè
2,49 ìëí ò ïî â³äíîøåííþ äî ìèíóëîãî 2008/09 ÌÐ àáî 113,9 %. [6]

Âèðîáíèöòâî îë³¿ ñîíÿøíèêîâî¿ îö³íþºòüñÿ ó 2010/11 ÌÐ íà ð³âí³ 3,0 ìëí ò.
Ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â â îë³éí³é ïðîäóêö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó ïîâí³ñòþ çà-

áåçïå÷åí³, çíèêëè ñåçîíí³ êîëèâàííÿ ö³í. Óêðà¿íà º ñâ³òîâèì ë³äåðîì çà îáñÿãàìè
ïðîäàæ ñîíÿøíèêîâî¿ îë³¿, ÿêà åêñïîðòóºòüñÿ äî 88 êðà¿í ñâ³òó. Íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ
îñíîâíèìè ñïîæèâà÷àìè ¿¿ ñòàëè êðà¿íè ªÑ, Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè,
Àç³¿ òà ÑÍÄ. Â 2009/10 ÌÐ íàéá³ëüøèìè ³ìïîðòåðàìè óêðà¿íñüêî¿ îë³¿ ñòàëè ²íä³ÿ
òà ªãèïåò. Âïåðøå óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà âèéøëè íà ðèíîê Êèòàþ é ïîñòàâèëè
34 òèñ. òîíí îë³¿ ñîíÿøíèêîâî¿.

Äèíàì³÷íî çì³íþºòüñÿ ñòðóêòóðà åêñïîðòó. Âñå á³ëüøå ïðåäìåòîì åêñïîðòó
ñòàº íå ëèøå îë³ÿ ïåðâèííî¿ ïåðåðîáêè, à é ôàñîâàíà ãëèáîêîãî î÷èùåííÿ, ìàðãàðè-
íîâà ïðîäóêö³ÿ é ìàéîíåç. Ó ñòðóêòóð³ åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ÀÏÊ Óêðà¿íè ïðîäóêö³ÿ
îë³éíî-æèðîâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ çàéìàº 30 %, ó ñòðóêòóð³ åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ õàð÷îâî¿
ïðîìèñëîâîñò³ — áëèçüêî 50 %.[6]

Æîðñòêà êîíêóðåíö³ÿ íà çîâí³øí³õ ïðîäîâîëü÷èõ ðèíêàõ, ïîñò³éíî çðîñòàþ÷³
âèìîãè äî ÿêîñò³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â çóìîâèëè íåîáõ³äí³ñòü êîð³ííîãî òåõí³÷íîãî
ïåðåîçáðîºííÿ îë³éíî-æèðîâèõ ï³äïðèºìñòâ, îíîâëåííÿ ¿õ òåõí³÷íî¿ áàçè, çàñòîñó-
âàííÿ ñó÷àñíèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ââåäåííÿ ñèñòåì ìåíåäæìåíòó ÿêîñò³.

Ïðîâåäåíèé àíàë³ç ïîêàçàâ, ùî çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â ï³äïðèºìñòâà ãàëóç³
âêëàëè â òåõí³÷íèé ðîçâèòîê á³ëÿ 5 ìðä äîë. ÑÙÀ. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âèðîáíè÷à
áàçà ï³äïðèºìñòâ ãàëóç³ äîçâîëÿº ïåðåðîáëÿòè ð³çí³ âèäè íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð:
ñîíÿøíèêà, ð³ïàêó, ñî¿, à âêëàäåí³ ³íâåñòèö³¿ çóìîâëþþòü ³íâåñòîð³â ïðîâîäèòè
çâàæåíó ö³íîâó ïîë³òèêó â³äíîñíî îë³éíî¿ ñèðîâèíè, ùî ñòèìóëþº òîâàðîâèðîáíèê³â
äî âèðîùóâàííÿ îë³éíèõ êóëüòóð. Âèïåðåäæàþ÷èé ð³ñò ïåðåðîáíèõ ïîòóæíîñòåé
çóìîâëþº æîðñòêó êîíêóðåíö³þ ì³æ ïåðåðîáíèìè ï³äïðèºìñòâàìè íà âíóòð³øíüî-
ìó ðèíêó îë³éíèõ êóëüòóð ³ º ôàêòîðîì ï³äòðèìêè ð³âíÿ çàêóï³âåëüíèõ ö³í íà îë³éí³
êóëüòóðè. Ïðîòå ï³äïðèºìñòâà ãàëóç³ íåñóòü ïåâíó åêîëîã³÷íó çàãðîçó.

Ïî-ïåðøå, öå âèñíàæåííÿ ́ ðóíò³â íà ÿêèõ, íà æàëü, ç ïîðóøåííÿì ô³òî-ñàí³-
òàðíèõ íîðì âèðîùóºòüñÿ ñîíÿøíèê òà ð³ïàê. Òàê ç 32,47 ìëí ãà ð³ëë³, ùî ³ñíóº â
Óêðà¿í³, ï³ä âèðîáíèöòâî ñîíÿøíèêó â³äâåäåíî 6,34 ìëí ãà àáî á³ëÿ 20 %, ïðè íîðì³
12-14 %. Ïëîù³ ï³ä ð³ïàêîì çà îñòàíí³ 10 ðîê³â çá³ëüøèëèñü â 11-12 ðàç³â, äî 1,1 —
1,3 ìëí ãà. Öå âåäå äî çìåíøåííÿ âì³ñòó ãóìóñó â ́ ðóíòàõ Óêðà¿íè. [6] Ó ðåçóëüòàò³
íàéðîäþ÷³ø³ ó ñâ³ò³ ÷îðíîçåìè ïåðåòâîðèëèñÿ íà ́ ðóíòè ³ç ñåðåäí³ì ð³âíåì ðîäþ÷îñò³
òà ïðîäîâæóþòü ïîã³ðøóâàòèñü.
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Ïî-äðóãå, àíàë³ç â³äõîä³â, ùî óòâîðþþòüñÿ, íà ï³äïðèºìñòâàõ îë³éíî-æèðîâî¿
ïðîìèñëîâîñò³ ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õíº ð³çíîìàí³òòÿ çà õ³ì³÷íèì ñêëàäîì, ô³çè÷íèìè ³
ìåõàí³÷íèìè âëàñòèâîñòÿì. Òàê ñêëàäîâèìè â³äõîä³â, ÿê³ óòâîðÿòüñÿ â ïðîöåñ³ âè-
ðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ îñíîâíîãî âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâ îë³éíî-æèðîâî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ º áåçïå÷í³ êîìïîíåíòè — íåéòðàëüí³ é òåõí³÷í³ æèðè, æèðí³ êèñëîòè, àêòèâî-
âàíå âóã³ëëÿ, ãë³öåðèí. Ó òîé æå ÷àñ, çàëåæíî â³ä ñòàä³¿ òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó é
âèêîðèñòàíî¿ ñèðîâèíè ìîæóòü áóòè ïðèñóòí³ì òàê³ ³íãðåä³ºíòè ÿê âàæê³ ìåòàëè
(ñâèíåöü, ðòóòü, êàäì³é, àëþì³í³é, êîáàëüò, ìàðãàíåöü), í³òðàòè, áåíçèí, ãåêñàí,
õëîðîôîðì, ôîðìàëüäåã³ä àöåòàëüäåã³ä, îëå¿íîâà, ìóðàøèíà, ñ³ð÷àíà, àçîòíà é ìàñ-
ëÿíà êèñëîòè òîùî. Ç îãëÿäó íà ¿õí³é íåçíà÷íèé âì³ñò ó ñêëàä³ êîæíîãî ç â³äõîä³â
âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó (íèæ÷å ð³âíÿ ÒÒÄÊ) ¿õ íå ìîæíà â³äíåñòè äî ñêëàäó íåáåçïå÷-
íèõ. Îäíàê, ïðè àêóìóëÿö³¿ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ òàêèõ â³äõîä³â ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ ¿õ
íåãàòèâíà ä³ÿ íà îá’ºêòè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà é ïðàöþþ÷èõ íà öüîìó âèðîá-
íèöòâ³ ðîá³òíèê³â. Êð³ì òîãî, ï³ä ÷àñ ä³ÿëüíîñò³ äîïîì³æíèõ ñëóæá óòâîðþþòüñÿ
â³äõîäè, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî 1-2 êëàñó íåáåçïåêè, ùî âèìàãàº á³ëüøå ðåòåëüíîãî àíà-
ë³çó äî âæèâàííÿ çàõîä³â áåçïå÷íîãî ïîâîäæåííÿ ç íèìè. [4]

 Â Óêðà¿í³ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïðàêòè÷íî â³äñóòíÿ ñèñòåìà çàëó÷åííÿ â ãîñ-
ïîäàðñüêèé îá³ã â³äõîä³â, íå âïîðÿäêîâàíà é íå ãàðìîí³çîâàíà ç ì³æíàðîäíîþ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâà áàçà ¿õ ïåðåðîáêè òà óòèë³çàö³¿, à òàêîæ ìåõàí³çì ô³íàíñóâàííÿ öèõ
ïðîöåñ³â. ²ñíóþ÷³ â Óêðà¿í³ ìåòîäè ïåðåðîáêè çâîäÿòüñÿ äî ïîõîâàííÿ (çáåðåæåííÿ
íà ïîë³ãîíàõ, ñì³òíèêàõ) àáî ñïàëþâàííþ.

Ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ â êðà¿í³ öèâ³ë³çîâàíî¿ ñèñòåìè çáîðó é óòèë³çàö³¿
â³äõîä³â, áóäü-ÿê³ òîâàðè àáî ¿õ óïàêîâêà ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïðèçíà÷åíî¿ ¿ì ôóíêö³¿,
ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñì³òíèêó ó âèãëÿä³ â³äõîä³â. Â öüîìó âèïàäêó âàæêî îö³íèòè çáè-
òîê, ÿêèé íàäàºòüñÿ íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèùó, çäîðîâ’þ ëþäèíè ïðè òðèâàëîìó
íåêîíòðîëüîâàíîìó ñêëàäóâàíí³ òàêèõ â³äõîä³â. Òîìó âèðîáíèêàì íåîáõ³äíî âæèâà-
òè çàõîä³â ç ì³í³ì³çàö³¿ öüîãî âïëèâó çà ðàõóíîê êîìïëåêñíî¿ ïåðåðîáêè ñèðîâèíè
òà âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â. Äåÿê³ ìàëîíåáåçïå÷í³ â³äõîäè ðåêîìåíäîâàíî âèêîðèñòî-
âóâàòè ÿê ïàëèâî (ëóøïàéêà ñîíÿøíèêà, îáîëîíêè ñî¿), âòîðèííó ñèðîâèíó — äëÿ
îäåðæàííÿ æèðíèõ êèñëîò, ìèëà, ÿê ïëàñòèô³êàòîðè ó áóä³âåëüí³é ³ ïîë³ãðàô³÷í³é
ïðîìèñëîâîñò³, ïðè âèðîáíèöòâ³ êîìá³êîðì³â äëÿ òâàðèí ³ ïòàõ³â (ìàêóõà, øðîò,
îáîëîíêè ñèðîâèíè ðîñëèííîãî), ÿê îðãàí³÷íå äîáðèâî (ëóøïàéêà ñîíÿøíèêà), Â³äõîäè,
ÿê³ íåìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ÿê âòîðèííó ñèðîâèíó, òðåáà â³äïðàâëÿòè íà ïðî-
ìèñëîâ³ ïîë³ãîíè àáî íà ñïåö³àë³çîâàí³ ï³äïðèºìñòâà.

Øëÿõè âèð³øåííÿ ïðîáëåìè îá³ãó ç â³äõîäàìè ì³ñòÿòü ó ñîá³ äâà âàæëèâèõ
àñïåêòè: ïåðøèé — åêîëîã³÷íèé — êîìïëåêñíà áåçâ³äõ³äíà ïåðåðîáêà é ðåàë³çàö³ÿ
â³äõîä³â ó ñèðîâèíó ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç íàñòóïíîþ ïåðåðîáêîþ â íîâó
òîêñèêîëîã³÷íó áåçïå÷íó ïðîäóêö³þ; äðóãèé — ñîö³àëüíèé — çàáåçïå÷åííÿ íàñå-
ëåííÿ Óêðà¿íè á³ëüø ð³çíîìàí³òíèì àñîðòèìåíòîì ïðîäóêö³¿, ñòâîðåííÿ íîâèõ âè-
ðîáíèöòâ ³ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

Äîñÿãòè öüîãî äîïîìîæå ñèñòåìà åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó (ñèñòåìà êåðóâàí-
íÿ íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì) — ÷àñòèíà çàãàëüíî¿ ñèñòåìè àäì³í³ñòðàòèâíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ, ùî ì³ñòèòü â ñîá³ îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó, ïëàíóâàííÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìåòî-
äè, ïðîöåäóðè, ïðîöåñè ³ ðåñóðñè, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçðîáêè, âïðîâàäæåííÿ, ðåàë³çàö³¿,
àíàë³çó é ï³äòðèìêè åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè. Íà æàëü, â «÷èñòîìó» âèãëÿä³ ñèñòåìè åêî-
ëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó íà îë³éíî-æèðîâèõ ï³äïðèºìñòâàõ ïðàêòè÷íî íå ³ñíóþòü. Àëå º
âñ³ ïåðåäóìîâè äëÿ ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³ â îáëàñò³ åêîëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó.

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî º ö³êàâ³ ³í³ö³àòèâè ç åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â, ïðîâîäèòü-
ñÿ ñóâîðèé îáë³ê âèêîðèñòàííÿ ñèðîâèíè é ìàòåð³àë³â, ó òîìó ÷èñë³ é îñîáëèâî íå-
áåçïå÷íèõ. Òàê, çàâäÿêè ïåðåîáëàäíàííþ êîòåëåíü äëÿ ñïàëþâàííÿ ëóøïèííÿ (ÿêå
ñêëàäàº äî 18 % â³ä ìàñè íàñ³ííÿ ùî ïåðåðîáëÿºòüñÿ) íà ï³äïðèºìñòâàõ óäâ³÷³ çìåí-
øèëàñü çàëåæí³ñòü â³ä çîâí³øí³õ äæåðåë ïîñòà÷àííÿ òåïëà. Íàñòóïíèì êðîêîì åíåð-
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ãîçáåðåæåííÿ ñòàíå óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³¿ êîìïëåêñíî¿ ïåðåðîáêè ñîíÿøíèêó.
Ïðîâîäèòüñÿ óñòàíîâêà òóðá³í äëÿ îòðèìàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿. Çà ðàõóíîê ñòîâ³äñîò-
êîâîãî ñïàëþâàííÿ ëóøïèííÿ â³äáóäåòüñÿ ïåðåõ³ä íà ðåæèì ïîâíîãî ñàìîçàáåçïå-
÷åííÿ ï³äïðèºìñòâ åëåêòðîåíåðã³ºþ. Ðåàë³çóþòüñÿ ïðîåêòè ïî âèðîáíèöòâó òâåðäî-
ãî ïàëèâà â îë³éíî-æèðîâ³é ãàëóç³. Ôîðìóºòüñÿ ðèíîê ëóøïèííÿ ñîíÿøíèêîâîãî â
Óêðà¿í³.

Âèñíîâêè. Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè, ùî íà ï³äïðèºìñòâàõ ãàëóç³ ñèñòåìà åêî-
ëîã³÷íîãî ìåíåäæìåíòó âïðîâàäæóºòüñÿ ³ ÿêùî íå ºäèíèì ñèñòåìíèì êîìïëåêñîì,
òî îêðåìèìè ñêëàäîâèìè çàõîäàìè. Ï³äïðèºìñòâà ðîáëÿòü öå ç äâîõ îñíîâíèõ ïðè-
÷èí: àáî ùîá çàîùàäèòè êîøòè øëÿõîì çìåíøåííÿ âèòðàò ³ çíèæåííÿ ðèçèêó â³äïî-
â³äàëüíîñò³, àáî ùîá çá³ëüøèòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ïðîäóêö³¿ ³, ÿê íàñë³äîê,
äîäàòêîâî çàðîáèòè, çá³ëüøèâøè ñâîþ ÷àñòêó íà ðèíêó àáî âèéøîâøè íà íîâ³ ðèí-
êè. Íàéá³ëüøèìè òðóäíîùàìè äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïëàíóþòü ðåàë³çóâàòè ïðîåêò
ïî ðîçðîáö³ é âïðîâàäæåííþ ÑÅÌ, çâè÷àéíî º íåîáõ³äí³ñòü çì³íè ñòàëèõ òðàäèö³é
ï³äïðèºìñòâà é îñîáèñòèõ óñòàíîâîê éîãî êåð³âíèê³â ³ ïðàö³âíèê³â.

Ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè ISO ³ ïîâ’ÿçàí³ ç íèìè íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè íàáóâà-
þòü îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ äëÿ ï³äïðèºìñòâ òîìó ùî:

– çàáåçïå÷óþòü ïîïåðåäæóþ÷å óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷íèìè ïèòàííÿìè â êîìï-
ëåêñ³ ç êîðïîðàòèâíèì óïðàâë³ííÿì, óïðàâë³ííÿì ðèçèêàìè, îïåðàòèâíîþ é ô³íàí-
ñîâîþ ïðàêòèêîþ â ö³ëîìó;

– ïðàöþþòü ó íàïðÿìêó çàãàëüíèõ ³ ïîð³âíÿííèõ åêîëîã³÷íèõ ö³ëåé â ñôåð³
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ñàìî¿ îðãàí³çàö³¿, çá³ëüøåíí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ï³äïðèºìñòâ òà ÿêîñò³ ïðîäóêò³â ³ ïîñëóã.
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Âñòóï. Äèíàì³÷íèé ðîçâèòîê ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè çóìîâëþº ïîñèëåííÿ ïðîöåñ³â
ãëîáàë³çàö³¿ òà íåîáõ³äí³ñòü ïîñò³éíîãî ïåðåãëÿäó ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé é êîðèãóâàííÿ
ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ ç ìåòîþ øâèäêîãî é àäåêâàòíîãî ðåàãóâàííÿ íà
çì³íè ó çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³. Ïîòðåáà â ïîñò³éíîìó îíîâëåíí³ àñîðòèìåíòó ïðî-
äóêö³¿, òåõíîëîã³é ¿¿ âèðîáíèöòâà òà çáóòó, íîâèõ ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöò-
âà çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ïðèñêîðåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîöåñ³â òà óäîñêîíàëåííÿ
ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ çàäëÿ çäîáóòòÿ êîíêó-
ðåíòíèõ ïåðåâàã.

Ïèòàííÿ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ îñîáëèâî àêòóàëüí³ äëÿ â³ò÷èç-
íÿíèõ ï³äïðèºìñòâ, íà ÿêèõ öåé ïðîöåñ çíàõîäèòüñÿ íà ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ. Çíà÷íîþ
ì³ðîþ öå îáóìîâëåíî çðîñòàííÿì çíà÷åííÿ ³ííîâàö³é ÿê âàæëèâîãî ôàêòîðà ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà çàáåçïå÷åííÿ ìàéáóòíüî¿ åôåêòèâíîñò³ ï³äïðèºìñòâ
â óìîâàõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí. Ðàçîì ³ç òèì ó íèí³øí³é ÷àñ çáåð³ãàºòüñÿ âèñîêà íåâèç-
íà÷åí³ñòü ïðè âïðîâàäæåíí³ ³ííîâàö³é, ÿêà ïîâ’ÿçàíà ³ç íåîáõ³äí³ñòþ âèÿâëåííÿ ìå-
òîä³â ³ ìåõàí³çì³â âïëèâó íà ³ííîâàö³éíó àêòèâí³ñòü ï³äïðèºìñòâ. Öå ïîÿñíþºòüñÿ,
ïî-ïåðøå, íàÿâí³ñòþ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà ³ííîâàö³éíèé ïðî-
öåñ; ïî-äðóãå, â³äñóòí³ñòþ ºäèíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ïîë³òèêè, ÿêà ðåàë³çóºòüñÿ â ñèñòåì³
äåðæàâíèõ çàêîíîäàâ÷èõ ³ íîðìàòèâíèõ àêò³â; ïî-òðåòº, íèçüêèì ð³âíåì äîñòîâ³ð-
íîñò³ òà íåäîñòàòí³ñòþ ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ïî-÷åòâåð-
òå, íåñòàá³ëüí³ñòþ åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèùà ³ íåäîñòàòí³ì äîñâ³äîì òîï-ìåíåäæåð³â
³ ïåðñîíàëó ùîäî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çíàõî-
äÿòü ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ÷èñåëüíèõ ïóáë³êàö³ÿõ ÿê â³ò÷èçíÿíèõ, òàê ³ çàðóá³æíèõ
äîñë³äíèê³â. Ïèòàííÿì, ïîâ’ÿçàíèì ³ç óäîñêîíàëåííÿì óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè ðîç-
ðîáêè ³ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é, ïðèñâÿ÷åíî ïðàö³ áàãàòüîõ â÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â, ñå-
ðåä ÿêèõ: Â. Àëåêñàíäðîâà, Â. Àíüøèí, Þ. Áàæàë, Î. Áóòíèê-Ñ³âåðñüêèé, Ñ. Âàëäàé-
öåâ, Â. Âàñèëåíêî, Â. Ãåºöü, Ñ. Ãëàçüºâ, Â. Ãð³íüîâ, Ì. Äàíüêî, Î. Äàö³é, Â. Äåíèñþê,
Ñ. ²ëëÿøåíêî, Ñ. ²ëüºíêîâà, Í. Êðàñíîêóòñüêà, Á. Ìàë³öüêèé, Î. Ìåíäðóë, Ñ. Îíèø-
êî, Ì. Ïàøóòà, ². Ïàâëåíêî, Ë. Ïîíîìàðåíêî, À. Òðèôèëîâà, Ð. Ôàòõóòäèíîâ,
Ë. Ôåäóëîâà, ². Ôåäóëîâà, Ä. ×åðâàíüîâ òà ³íø³ [1, 6].

Âîäíî÷àñ, íåçâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ðîçðîáîê, ïðî-
áëåìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàòíüî
äîñë³äæåíèìè. Ñó÷àñí³ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè â³äçíà÷àþòüñÿ âåëèêîþ
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ê³ëüê³ñòþ åëåìåíò³â, íàÿâí³ñòþ ìíîæèííèõ çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè, âïëèâîì ÷èñëåííèõ
ôàêòîð³â òà âèñîêèì ñòóïåíåì äèíàì³÷íîñò³, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíà-
ëåííÿ ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Ðåçóëüòàòè. Ñêëàäíèé ñòàí åêîíîì³êè Óêðà¿íè, âïëèâ ïðîöåñ³â ãëîáàë³çàö³¿
çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíî íîâèõ ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³é-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ñïðîìîæíèõ äîïîìîãòè â³ò÷èçíÿíèì ï³äïðèºìñòâàì ãíó÷êî, åôåê-
òèâíî, ñâîº÷àñíî àäàïòóâàòèñü äî çì³í çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà.

²ííîâàö³¿ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó åêîíîì³êè º îñíîâíèì çàñîáîì çáåðå-
æåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ³ íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Óïðàâë³ííÿ íîâîââåäåííÿìè çä³éñíþºòüñÿ ïàðàëåëüíî ç óïðàâë³ííÿì ä³þ÷èì òðàäè-
ö³éíèì âèðîáíèöòâîì, àëå ìåòîäè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ìå-
òîä³â óïðàâë³ííÿ òðàäèö³éíèì âèðîáíèöòâîì, îñê³ëüêè ³ííîâàö³éí³ ïðîöåñè ñïðÿìî-
âàí³ íà ñòâîðåííÿ ðàí³øå íå³ñíóþ÷èõ ïðîäóêò³â, ÿê³ñíå îíîâëåííÿ âèðîáíè÷èõ ñèë
òà âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí [3].

Ïðè öüîìó ñë³ä ìàòè íà óâàç³, ùî ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ìàº ñêëàäíèé õàðàê-
òåð, ñêëàäàºòüñÿ ç áàãàòüîõ åëåìåíò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â ãíó÷êîìó âçàºìîçâ’ÿçêó, à
äèíàì³÷íå çîâí³øíº ³ âíóòð³øíº ñåðåäîâèùå ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ
ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ é ðîçêðèòòÿ ³ííîâàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâ.

Êð³ì òîãî, Ë.Ë. Àíòîíþê, À.Ì. Ïîðó÷íèê, Â.Ñ. Ñàâ÷óê ñëóøíî íàãîëîøóþòü
íà òîìó, ùî «ñòâîðåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ïîòðåáóº íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ òåîðåòè÷íèõ ðîçðîáîê, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà óòî÷íåííÿ
ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó òà êëàñèô³êàö³¿ ³ííîâàö³é, à òàêîæ äîñë³äæåííÿ ãåíåçèñó ³ííî-
âàö³é» [1].

Äëÿ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ òðåáà âèâ÷èòè ïðèðîäó ³ííîâàö³é òà
âì³òè â³äð³çíÿòè ³ííîâàö³¿ â³ä íåñóòòºâèõ âèäîçì³í ó ïðîäóêòàõ òà òåõíîëîã³÷íèõ
ïðîöåñàõ (ùî çàëèøàþòü íåçì³ííèì êîíñòðóêòèâíå âèêîíàííÿ ³ íå âïëèâàþòü ñóòòº-
âî íà ôóíêö³¿ ³ âëàñòèâîñò³); â³ä ñòðóêòóðíèõ íîìåíêëàòóðíèõ çðóøåíü â îñâîºíí³
âèðîáíèöòâà íîâèõ ïðîäóêò³â ï³äïðèºìñòâà, àëå âæå â³äîìèõ íà ðèíêó, ç ìåòîþ
çàäîâîëåííÿ ïîòî÷íîãî ïîïèòó [6].

Äîñë³äæåííÿ ïðèíöèï³â óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè íà ï³äïðèºìñòâ³ ñë³ä ðîçãëÿ-
äàòè â ¿õ åâîëþö³éíîìó ñòàíîâëåíí³ â³äïîâ³äíî äî çì³í óìîâ âåäåííÿ á³çíåñó ³ âïëèâó
òðàíñôîðìàö³¿ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íà ìåòîäè ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñêëàäí³ñòü ñïîñîá³â çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ çðîñòàº â
ì³ðó ðîçâèòêó ðèíê³â ³ òåõíîëîã³é [4].

Çã³äíî äîñë³äæåíü â÷åíèõ-åêîíîì³ñò³â [4, 5, 6] ó òåîð³¿ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿ-
ìè âèä³ëÿþòü ÷îòèðè åòàïè (ïîêîë³ííÿ) ðîçâèòêó. Äî ïåðøîãî ïîêîë³ííÿ ï³äõîä³â äî
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ â³äíîñÿòü ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñ-
ë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³ä áåçïîñåðåäí³ì êåð³âíèöòâîì â÷åíèõ-äîñë³äíèê³â, ÿê³ ñàì³ â³äïî-
â³äàëè çà â³äá³ð ³ âèêîíàííÿ äîñë³äíèöüêèõ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â.

Êîðïîðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè ïðîåêòàìè ââàæàþòü ï³äõîäîì äî
óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ äðóãîãî ïîêîë³ííÿ. Íà öüîìó åòàï³
êîðïîðàòèâí³ ìåíåäæåðè óñâ³äîìèëè íåîáõ³äí³ñòü óïðàâë³ííÿ íàóêîâî-äîñë³äíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ ³ ï³äïðèºìñòâà ïî÷àëè çîñåðåäæóâàòè óâàãó íà òèõ ïðîåêòàõ, ÿê³ â³äïî-
â³äàëè çàãàëüíèì ö³ëÿì ¿õ ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ç ðîçâèòêîì íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ñòàëî î÷åâèäíèì, ùî ïåðñïåêòèâè
åêîíîì³÷íèõ äîñÿãíåíü ï³äïðèºìñòâ âñå á³ëüøå çàëåæàòü â³ä óñï³øíî¿ ðîáîòè ¿õ íàó-
êîâî-òåõí³÷íèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî îáóìîâèëî ïîñèëåííÿ óâàãè äî ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ òà
çðîñòàííÿ âèòðàò íà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü. Â öèõ óìîâàõ ñôîðìóâàëîñü òðåòº
ïîêîë³ííÿ ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ, ùî áàçó-
þòüñÿ íà êîíöåïö³¿ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ. Çã³äíî öüîãî ï³äõîäó ç ìåòîþ çíèæåí-
íÿ ñòóïåíÿ ðèçèêó ³ ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â ðîçðîáêè é âïðîâàäæåííÿ íîâèõ âèä³â ïðî-
äóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà ôîðìóþòü çáàëàíñîâàíèé ïîðòôåëü ³ííîâàö³é òà â³äáèðàþòü ³ííî-
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âàö³éí³ ïðîåêòè íà îñíîâ³ ïîðòôåëüíîãî àíàë³çó ³ç âðàõóâàííÿì ¿õ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ òà æèòòºâîãî öèêëó.

Â íèí³øí³õ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ ôîðìóºòüñÿ ÷åòâåðòå ïîêîë³ííÿ ï³äõîä³â
äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ, â îñíîâó ÿêîãî ïîêëàäåíî êîí-
öåïö³þ ñï³ëüíîãî ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, çã³äíî ÿêî¿ äî ðîçðîáëåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ïðî-
äóêö³¿, ïîðÿä ³ç âèíàõ³äíèêàìè, â÷åíèìè òà âèðîáíèêàìè, çàëó÷àþòüñÿ òàêîæ ñïî-
æèâà÷³, ïîñòà÷àëüíèêè òà ³íø³ çàö³êàâëåí³ îñîáè. Òàêèì ÷èíîì äîñÿãàºòüñÿ ìàêñè-
ìàëüíå íàáëèæåííÿ òåõíîëîã³÷íî ðåàë³çîâàíî¿ íîâàö³¿ äî ïîòðåá ñïîæèâà÷³â.

Çàãàëîì óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìàº íà ìåò³ ñòâîðåííÿ òàêîãî
ìåõàí³çìó, ÿêèé äîçâîëèâ áè êîìïëåêñíî âïëèâàòè íà ³ííîâàö³éíó àêòèâí³ñòü, ðàö³-
îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè íàÿâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, áþäæåòí³ òà âëàñí³
êîøòè ï³äïðèºìñòâ, îòðèìóþ÷è êîðèñíèé ðåçóëüòàò ó íàéêîðîòø³ ñòðîêè.

Ñóòí³ñòü óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùîá âñòàíî-
âèòè ïåðñïåêòèâí³ íàïðÿìêè ðîçâèòêó ³ ïåðåë³ê ìîæëèâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ð³øåíü
òà âèáðàòè ñåðåä íèõ ïð³îðèòåòí³.

Çàâäàííÿìè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ìîæíà ââàæàòè:
– ôîðìóâàííÿ ö³ëåé ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó;
– ìîòèâàö³þ âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é;
– ïëàíóâàííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– îðãàí³çàö³þ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ çä³éñíåííÿì ³ííîâàö³é;
– óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèìè ðèçèêàìè;
– âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é;
– êîíòðîëü çà çä³éñíåííÿì ³ííîâàö³é.
Ó çàãàëüíîìó âèïàäêó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâà ïðåä-

ñòàâëÿº ñîáîþ êîìïëåêñ çàõîä³â, ùî âèêëèêàþòü ð³çíîìàí³òí³ òðàíñôîðìàö³¿ òà ïå-
ðåòâîðåííÿ â îðãàí³çàö³éí³é ñèñòåì³, òðóäîâèõ â³äíîñèíàõ, âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ïî-
ñòà÷àëüíèêàìè òà ñïîæèâà÷àìè ïðîäóêö³¿.

Äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íåîáõ³äíî ÷³òêî
ñôîðìóëþâàòè ö³ë³ óïðàâë³ííÿ, îö³íèòè íàÿâí³ òà ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³, ñèëüí³ òà
ñëàáê³ ñòîðîíè, ìåòîäè óïðàâë³ííÿ, ðîçðîáèòè â³äïîâ³äíó îðãàí³çàö³éíó ñòðóêòóðó
òà âèð³øèòè íèçêó ³íøèõ ïèòàíü.

Ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ôîðìóºòüñÿ ï³ä
âïëèâîì ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ³ âêëþ÷àº: îá’ºêòè óïðàâë³ííÿ, îðãàí óï-
ðàâë³ííÿ, ìåòîäè óïðàâë³ííÿ òà óïðàâë³íñüêèé ³íñòðóìåíòàð³é. Ôóíêö³îíóâàííÿ òàêî¿
ñèñòåìè ïîâèííî ïåðåáóâàòè ï³ä áåçïîñåðåäí³ì âïëèâîì ä³¿ îðãàíó óïðàâë³ííÿ. Âîä-
íî÷àñ ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ íàâ³òü íà ï³äïðèºìñòâàõ ç âèñîêèì ³ííîâàö³éíèì ïîòåíö³à-
ëîì, äå ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü ïðîâîäèòüñÿ ïîñò³éíî òà íîñèòü ö³ëåñïðÿìîâàíèé õà-
ðàêòåð, ÿê ïðàâèëî, ó çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ â³äñóòí³ â³ää³ëè, ùî áåçïîñå-
ðåäíüî çàéìàþòüñÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Âðàõîâóþ÷è, ùî äëÿ óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó
ï³äïðèºìñòâà ïîâèíí³ ñàìîñò³éíî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíî ôîðìóâàòè òà çä³éñíþâàòè ³ííî-
âàö³éíó ïîë³òèêó, ùî âêëþ÷àº ðîçðîáêó ïðîãðàì ³ ïëàí³â ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ïîøóê òà ñòðóêòóðèçàö³þ ³äåé, êîíòðîëü çà õîäîì ðîçðîáêè íîâî¿ ïðîäóêö³¿ òà ¿¿
âïðîâàäæåííÿì, êîîðäèíàö³þ ä³ÿëüíîñò³ âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â, çàáåçïå÷åííÿ ô³íàí-
ñîâèìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ðåñóðñàìè, ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ïåðñîíàëó òà ³í., íà â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâàõ äîö³ëüíî ó
çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ ïåðåäáà÷èòè â³ää³ë, ùî áåçïîñåðåäíüî çàéìàòèìåòü-
ñÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, çîêðåìà äîñë³äæåííÿì ðèíêó àíàëîã³÷íî¿ ïðîäóêö³¿,
îñîáëèâî ïîòðåá ñïîæèâà÷³â ó íîâ³é ïðîäóêö³¿ òà òîâàðàõ, ÿê³ íåùîäàâíî ç’ÿâèëèñü
íà ðèíêó; ðîçðîáêîþ òà âïðîâàäæåííÿì ó âèðîáíèöòâî íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, òåõ-
í³êè, òåõíîëîã³é; çä³éñíåííÿì òðàíñôåðó òåõíîëîã³é òà ³ííîâàö³éíèõ ðîçðîáîê; ïðî-
âåäåííÿì ìàðêåòèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ ðèíêó ³ííîâàö³é òîùî.
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Âèõîäÿ÷è ³ç ðîçóì³ííÿ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè ÿê óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ñïðÿìîâàíî¿ íà ôîðìóâàííÿ òà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà
øëÿõîì åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíèõ, òðóäîâèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â,
îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîæíà ââàæàòè óïðàâë³ííÿ ãîëîâíèìè àñ-
ïåêòàìè íîâàòîðñòâà, äî ÿêèõ ñë³ä â³äíåñòè: ïîøóê ³ííîâàö³éíèõ ³äåé; îðãàí³çàö³þ
ðîçðîáêè íîâàö³é; âïðîâàäæåííÿ ³ ïîøèðåííÿ ³ííîâàö³¿.

Ïðîöåäóðó óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ ìîæíà ïðåäñòà-
âèòè ó âèãëÿä³ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åòàï³â òà çâ’ÿçê³â ì³æ íèìè (ðèñ.).

Ïåðøèé åòàï ïîëÿãàº ó ïîøóêó ìîæëèâîñòåé ñòâîðåííÿ íîâèõ òîâàð³â (ïî-
ñëóã). Ïðè öüîìó àíàë³ç ðèíêó ìàº íà ìåò³ âèÿâëåííÿ ³ñíóþ÷èõ ³ ïîòåíö³éíèõ ìàé-
áóòí³õ ïîòðåá, à òàêîæ ìîæëèâîñòåé ñòâîðåííÿ íîâèõ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â. Ãåíåðóâàí-
íÿ ³äåé ïîëÿãàº ó ïîøóêó ìîæëèâèõ øëÿõ³â çàäîâîëåííÿ âèÿâëåíèõ ïîòðåá.

Ïîøóê ³ííîâàö³éíèõ ³äåé ìàº çä³éñíþâàòèñü ÿê ³ç çîâí³øí³õ, òàê ³ ç âíóòð³øí³õ
äæåðåë. Äî çîâí³øí³õ äæåðåë â³äíîñÿòü: íàóêîâ³ ðîçðîáêè, âèêîíóâàí³ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèìè ³íñòèòóòàìè; ðåçóëüòàòè ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü; ðîçðîáêè, ùî íàäõîäÿòü
çà êàíàëàìè êîìåðö³éíîãî òåõíîëîã³÷íîãî îáì³íó; ïàòåíòíó ³íôîðìàö³þ; ðîçðîáêè
ïîòåíö³éíèõ êîíêóðåíò³â òîùî. Äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè òàêîæ ð³çíî-

Ðèñ. Ïðîöåäóðà óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ
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ìàí³òí³ äðóêîâàí³ âèäàííÿ, ñòàòèñòè÷í³ çá³ðíèêè, äîâ³äíèêè, çâ³òè àêö³îíåðíèõ
òîâàðèñòâ ³ ò. ³í. Äî âíóòð³øí³õ äæåðåë ³ííîâàö³éíèõ ³äåé ìîæíà â³äíåñòè: íîó-õàó
ï³äïðèºìñòâà, ðàö³îíàë³çàòîðñüê³ ïðîïîçèö³¿ ó ñôåð³ òåõí³êè, òåõíîëîã³é, îðãàí³çàö³¿
âèðîáíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ òîùî.

Îðãàí³çàö³ÿ ðîçðîáêè íîâàö³é ïåðåäáà÷àº êîíöåíòðàö³þ çóñèëü ìåíåäæåð³â
íà ïðîöåñàõ àíàë³çó òà â³äáîðó ³ííîâàö³éíèõ ³äåé; îö³íö³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà
ïåðñïåêòèâíîñò³ ð³çíèõ âàð³àíò³â ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â; àíàë³ç³ ðèçèê³â;
ïëàíóâàíí³ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òîùî. Ô³ëüòðàö³ÿ ³äåé ïåðåäáà÷àº ïîïåðåäí³é â³äá³ð
³äåé ç îãëÿäó íà ¿õ êîìåðö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü äëÿ âèðîáíèêà òà çàö³êàâëåí³ñòü ç
áîêó ñïîæèâà÷³â. Åêîíîì³÷íèé àíàë³ç ïîëÿãàº ó ðåòåëüíîìó àíàë³ç³ òà â³äáîð³ ³äåé ç
ìåòîþ ¿õ êîìåðö³éíî¿ ðåàë³çàö³¿. Ïðè öüîìó çä³éñíþºòüñÿ äåòàëüíèé àíàë³ç ïîòåí-
ö³éíîãî ³ííîâàö³éíîãî ïðîåêòó, çîêðåìà âèçíà÷àþòüñÿ ö³ë³ òà î÷³êóâàí³ ê³íöåâ³ ðå-
çóëüòàòè, åòàïè òà ñòðîêè âèêîíàííÿ ðîá³ò, íåîáõ³äí³ ðåñóðñè òà ï³äáèðàþòüñÿ âèêî-
íàâö³. Ðîçðîáêà ïðîäóêòó ïåðåäáà÷àº áåçïîñåðåäí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ³ äîñë³äíî-êîí-
ñòðóêòîðñüê³ ðîçðîáêè.

Íàñòóïíèì åòàïîì º óïðàâë³ííÿ âïðîâàäæåííÿì ³ ïîøèðåííÿì ³ííîâàö³¿. Îñîá-
ëèâó óâàãó íà öüîìó åòàï³ ñë³ä ïðèä³ëÿòè äîñÿãíåííþ ê³íöåâîãî ðåçóëüòàòó — êî-
ìåðö³éíî¿ âèãîäè. Ïåðåä íàïðàâëåííÿì ïðîäóêòó íà ñåð³éíå âèðîáíèöòâà âèãîòîâ-
ëÿºòüñÿ äîñë³äíèé çðàçîê òà ïðîâîäèòüñÿ ïðîáíèé ìàðêåòèíã, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü
îö³íèòè ð³âåíü ïîïèòó òà ìîæëèâîñò³ ïðîñóâàííÿ òîâàðó ó íåâåëèêèõ ìàñøòàáàõ. Öå
äîçâîëÿº íå ëèøå ïðåäñòàâèòè ñïîæèâà÷ó íîâèé òîâàð, àëå é îö³íèòè éîãî â³äíîøåí-
íÿ äî òîâàðó òà íàì³ðè çä³éñíèòè ïîêóïêó. Ïðîáíèé ìàðêåòèíã íàäàº äîäàòêîâó
³íôîðìàö³þ ïåðåä êîìåðö³éíîþ ðåàë³çàö³ºþ òà ìîæå çíà÷íî ï³äâèùèòè éìîâ³ðí³ñòü
¿¿ óñï³õó. Òàêèì ÷èíîì, êîìåðö³àë³çàö³ÿ íîâîââåäåííÿ ïåðåäáà÷àº ïîïåðåäíº ðîçì³-
ùåííÿ íîâîãî ïðîäóêòó íà ðèíêó äëÿ ïðèâàáëåííÿ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â, à ïîò³ì
çä³éñíåííÿ äèôóç³¿ ³ííîâàö³¿.

Ðåàë³çóþ÷è ö³ íàïðÿìè óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ñë³ä âðàõîâóâà-
òè ñïåöèô³÷í³ îñîáëèâîñò³ ³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó, çîêðåìà òå, ùî óñï³øí³ ³äå¿ ïî-
âèíí³ áóòè çíàéäåí³ íà ðàíí³õ åòàïàõ öüîãî ïðîöåñó, à òàêîæ òå, ùî ïðîöåñ ðîçðîáêè
ïðîäóêòó, ÿê ïðàâèëî, âèìàãàº çíà÷íèõ çàòðàò, òîìó äî ñòàä³¿ ðîçðîáîê íåîáõ³äíî
äîâîäèòè ëèøå íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³ ³äå¿. Ùå îäí³ºþ îñîáëèâ³ñòþ íîâàòîðñòâà º
òå, ùî íåïåðñïåêòèâí³ íà ïåðøèé ïîãëÿä ³äå¿ ìîæóòü âèÿâèòèñü çíà÷íî óñï³øí³øè-
ìè â³ä ñâî¿õ â³ä³áðàíèõ àíàëîã³â. Òîìó â ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíèì ïðîöåñîì
íåîáõ³äíî ïåðåäáà÷èòè ñòâîðåííÿ áàíêó ³äåé, äå âîíè ïîâèíí³ ïðîõîäèòè ê³ëüêà ñòó-
ïåí³â ðîçãëÿäó òà â³äáîðó. Ôîêóñóþ÷èñü íà íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèõ ³äåÿõ, ñë³ä ïàì’-
ÿòàòè, ùî ³ííîâàö³éíèé ïðîöåñ ìàº â³äïîâ³äàòè ñòðàòåã³÷íèì ö³ëÿì, òåõíîëîã³÷íèì
ìîæëèâîñòÿì ³ ô³íàíñîâèì ðåñóðñàì ï³äïðèºìñòâà.

Îñíîâîþ ðîçâèòêó ³ííîâàö³é íà ï³äïðèºìñòâ³ º ïîøóê òà åôåêòèâíå âèêîðèñ-
òàííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó, ïîñèëåííÿ ìîòèâàö³éíèõ ïðèíöèï³â, ñòâîðåííÿ òâîð÷î¿
ä³ëîâî¿ àòìîñôåðè, îñê³ëüêè ñàìå àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü òâîð÷èõ îñ³á òà êîëåêòèâ³â º
ï³ä´ðóíòÿì ñòâîðåííÿ òà åôåêòèâíîãî âïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ
çàâäàíü óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ º ñòèìóëþâàííÿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåð-
ñîíàëó ï³äïðèºìñòâà ó íàïðÿìêó ãåíåðóâàííÿ íåîðäèíàðíèõ ð³øåíü.

Âèñíîâêè. Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ åêîíîì³êè, íå çâàæàþ÷è íà íàö³îíàëüí³
â³äì³ííîñò³, çàãàëüíîþ ðèñîþ ôóíêö³îíóâàííÿ óñ³õ ï³äïðèºìñòâ º ñïðÿìîâàí³ñòü íà
³ííîâàö³éíèé ðîçâèòîê, çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ øâèäêî àäàïòóâàòèñü äî ì³íëèâèõ
óìîâ ãîñïîäàðþâàííÿ. Ç îãëÿäó íà öå, ô³ëîñîô³ºþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ìàº ñòàòè
ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³ÿìè, ÿêà ïîâèííà îõîïëþâàòè:

– ðîçðîáêó ³ííîâàö³éíî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà;
– ïîøóê òà â³äá³ð ³äåé;
– ïîøóê ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîãðàì òà ïðîåêò³â;
– ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
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– ïîñò³éíå óäîñêîíàëåííÿ á³çíåñ-ïðîöåñ³â òà îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè ï³äïðè-
ºìñòâà;

– çàáåçïå÷åííÿ ìîòèâàö³¿ äî ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî
ïåðñîíàëó;

– íàâ÷àííÿ òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó;
– ðîçðîáêó ïëàíó çàõîä³â ç ìîäåðí³çàö³¿ ³ ðåêîíñòðóêö³¿ âèðîáíèöòâà;
– êîíòðîëü çà õîäîì çä³éñíåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â;
– îð³ºíòàö³þ ðîçðîáíèê³â ³ âèðîáíèöòâà íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñïîæèâà÷³â

ùîäî ïðîäóêö³¿, ùî âèïóñêàºòüñÿ.
Îòæå óäîñêîíàëåííÿ ³ñíóþ÷èõ ï³äõîä³â äî óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ

ï³äïðèºìñòâ ñïðèÿòèìå ï³äâèùåííþ ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³; ðîçøèðåííþ àñîð-
òèìåíòó òà ï³äâèùåííþ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿; çäîáóòòþ íîâèõ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã; çàê-
ð³ïëåííþ íà ³ñíóþ÷èõ òà ïðîñóâàííþ íà íîâ³ ðèíêè çáóòó; çðîñòàííþ åôåêòèâíîñò³
ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ òà ïîêðàùåííþ åêîíîì³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ â ö³ëîìó.
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Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî îñîáëè-
âîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ìî-
ëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, âèÿâëåíî
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè âîíè ñòèêàþòüñÿ â
ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, çàï-
ðîïîíîâàíî øëÿõè ¿õ ïîäîëàííÿ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³äïðèºìñòâà
ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ìîëîêî.

The features of functioning of
enterprises of suckling industry of Ukraine
are considered in the article, found out
problems with that they clash in the process
of realization of the activity, the ways of
their overcoming are offered.

Key words: enterprises of suckling
industry, milk.
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Âñòóï. Ìîëî÷íà ïðîìèñëîâ³ñòü, ÿê ³ õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü â ö³ëîìó, º îäí³ºþ
ç ïð³îðèòåòíèõ ãàëóçåé õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, ùî íàéá³ëüø äèíàì³÷íî òà
ñòàá³ëüíî ðîçâèâàþòüñÿ. Ñåðåä çàãàëüíèõ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà õàð÷îâî¿ ³ ïåðåðîáíî¿
ïðîìèñëîâîñò³ ïèòîìà âàãà ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ñòàíîâèòü 15,0%,
ùî îáóìîâëåíî âàæëèâ³ñòþ äàíî¿ ïðîäóêö³¿ óô õàð÷óâàíí³, à òàêîæ çíà÷íèìè âèòðà-
òàìè (áëèçüêî 15% â³ä çàãàëüíèõ âèòðàò íà õàð÷óâàííÿ) íà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè.

Ïðîáëåìàì ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè
ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè òàêèõ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â, ÿê Ò.Ìîñòåíñüêî¿, Ì. Ïàðõîìöÿ, Î.
Êîçàê, Â. ×àãàðîâñüêîãî òà ðÿäó ³íøèõ.

Âîäíî÷àñ âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ÷èííèêè, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü åôåêòèâíå ôóíêö-
³îíóâàííÿ ìîëîêîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ, çíàõîäÿòüñÿ ó äèíàì³÷íîìó ñòàí³ é ïî-
òðåáóþòü êîìïëåêñíîãî äîñë³äæåííÿ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Çàãàëüíèì çàâäàííÿì äëÿ ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðî-
ìèñëîâîñò³ º çì³öíåííÿ ïîçèö³é íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, âèõ³ä òà çàâîþâàííÿ ñåã-
ìåíò³â çîâí³øíüîãî ðèíêó. Òàêå ïðàãíåííÿ îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âèÿâëåííÿ ãîëîâ-
íèõ ÷èííèê³â óñï³õó, çíàõîäæåííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº äåòàëüíîãî àíàë³çó îñîáëèâîñòåé
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîëîêîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ðåçóëüòàòè. Àíàë³ç íàÿâíèõ ñòàòèñòè÷íèõ ìàòåð³àë³â ñâ³ä÷èòü, ùî ìîëî÷íà
ïðîìèñëîâ³ñòü Óêðà¿íè â ïåðåõ³äíèé ïåð³îä äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí çàçíàëà çíà÷íîãî
âïëèâó. Ñàìîóñóíåííÿ äåðæàâè â³ä ïðîáëåì ðîçâèòêó ìîëîêîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ ³ íåäîñêîíàë³ ïðîöåñè ïðèâàòèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ïðèçâåëè äî ïîñèëåííÿ êðè-
çîâèõ ÿâèù â ìîëî÷í³é ïðîìèñëîâîñò³, ïîñèëåííþ ìîíîïîë³çìó ³ äî ðóéíóâàííÿ ïðî-
öåñ³â ³íòåãðàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ
ï³äïðèºìñòâ. Ïîÿâà øèðîêîãî ñïåêòðó ³ìïîðòíèõ ìîëîêîïðîäóêò³â ç îäíîãî áîêó,
ïîñòàâèëà ï³äïðèºìñòâà ó âàæêå ñòàíîâèùå ÷åðåç âèù³ âèðîáíè÷³ âèòðàòè, ç ³íøîãî
áîêó ïåðåêîíàëà â³ò÷èçíÿíèõ âèðîáíèê³â ó íåîáõ³äíîñò³ îñâîºííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é
òà âèðîáíèöòâ³ íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ï³äïðèºìñòâà ìîëî÷íî¿
ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ôóíêö³îíóþòü â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêóðåíö³¿ ³ îáìåæåíîãî
ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ö³í òà íèçüêîþ ïëàòîñïðîìîæí³ñòþ
íàñåëåííÿ òà çä³éñíþþòü ñâîþ âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü â ñêëàäíèõ ô³íàí-
ñîâî-åêîíîì³÷íèõ óìîâàõ, ùî âèìàãàº á³ëüø åôåêòèâíèõ øëÿõ³â âèð³øåííÿ çàâäàíü,
îñíîâí³ ç ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç íåîáõ³äí³ñòþ: çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ìîëîêà äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ íàñåëåííÿ ÿê³ñíèì ïðîäîâîëüñòâîì çà ðàõóíîê âëàñíèõ ðåñóðñ³â ç ìåòîþ
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äîñÿãíåííÿ ïðîäîâîëü÷î¿ áåçïåêè êðà¿íè; ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïîë³òèêè â
îáëàñò³ çäîðîâîãî ³ áåçïå÷íîãî õàð÷óâàííÿ; ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ìîëî÷íî¿
ïðîäóêö³¿ â óìîâàõ ðèíêó; äîñÿãíåííÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ â
ñèñòåì³ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó; ñòâîðåííÿ áåçâ³äõîäíèõ âèðîáíèöòâ ç ãëèáîêîþ
³ êîìïëåêñíîþ ïåðåðîáêîþ ìîëîêà; åêîëîã³çàö³¿ íàóêè, òåõí³êè, òåõíîëîã³é, âè-
ðîáíèöòâà òà ³í. [1-2, 5].

Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñàìå ñòàí ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â,
ÿêèé âèçíà÷àº îáñÿãè òà àñîðòèìåíò âèðîáíèöòâà ìîëîêîïðîäóêò³â. Çà äàíèìè
äîñë³äæåíü âíóòð³øíüîãî ðèíêó, ô³çè÷í³ îáñÿãè ïðîäàæ³â ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ó 2010 ð. ó ö³ëîìó ñêîðîòèëèñÿ á³ëüø, í³æ íà 5 % ìàéæå ïî âñ³õ
àñîðòèìåíòíèõ ãðóïàõ, ùî ñïðè÷èíåíî çíèæåííÿì ð³âíÿ êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñò³
íàñåëåííÿ. Ïðîòå ó 2010 íàì³òèëàñü ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ çðîñòàííÿ îáñÿã³â åêñïîðòó
ìîëîêîïðîäóêò³â, ÿê³ çðîñëè íà 37,2 % [3].

Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ çàëåæèòü â³ä
çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ òà çá³ëüøåííÿ çàâàíòàæåííÿ âèðîáíè÷èõ
ïîòóæíîñòåé. Îñíîâíà ïðè÷èíà íèçüêîãî ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñ-
òåé òà çíà÷íîãî çìåíøåííÿ âèðîáíèöòâà ìîëîêîïðîäóêò³â,  ïîëÿãàº ó íåçàáåçïå÷åíîñò³
ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ñèðîâèíîþ òà íèçüêîþ ¿¿ ÿê³ñòþ. Ñàìå öå º
îäí³ºþ ³ç îñíîâíèõ ïðè÷èí ïîã³ðøåííÿ ðåçóëüòàò³â áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ [4, 6].

Ó 2010 ð. âèðîáëåíî 11254,1 òèñ. òîíí ìîëîêà, ùî âäâ³÷³ ìåíøå ïîð³âíÿíî ç
1990 ð. Òåíäåíö³ÿ ñòàá³ëüíîãî ñêîðî÷åííÿ îá’ºì³â âèðîáíèöòâà ìîëîêà ùîð³÷íî íà 4-
8 % ïðîäîâæóºòüñÿ ³ íàäàë³, ùî çàãîñòðþº âñå á³ëüøå ç êîæíèì ðîêîì ïðîáëåìó
äåô³öèòó ñèðîâèíè äëÿ ìîëîêîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ (òàáë. 1).

Òàáëèöÿ 1. Âèðîáíèöòâî ìîëîêà òà ïèòîìà âàãà ïåðåðîáêè â îáñÿãàõ âèðîáëåíîãî ìîëîêà
    â Óêðà¿í³

Äæåðåëî: äàí³ Ñï³ëêè ìîëî÷íèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè

Ñèòóàö³ÿ, ùî ñêëàëàñÿ â ãàëóç³ ìîëî÷íîãî ñêîòàðñòâà òà íà ï³äïðèºìñòâàõ
ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè, õàðàêòåðèçóºòüñÿ, ïåðø çà âñå, â³äñóòí³ñòþ ä³þ÷î¿
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè âèðîáíèê³â ìîëîêà, äèñïàðèòåòîì ö³í ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³,
ðóéíóâàííÿì ñèñòåìè ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

ßê³ñòü ìîëîêà º îäíèì ³ç âèçíà÷àëüíèõ ôàêòîð³â êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ïðîäóêö³¿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Àêòóàëüí³ñòü ïèòàííÿ ÿêîñò³ íà äàíîìó åòàï³ îáóìîâëåíà
é òèì, ùî Óêðà¿íà º ÷ëåíîì Ñâ³òîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òîðã³âë³ ³ ïðåòåíäóº íà àêòèâíó
òîðã³âëþ ç êðà¿íàìè ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. Îäí³ºþ ³ç ïåðåøêîä ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó
òàêèõ â³äíîñèí º ñàìå ÿê³ñòü ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â. Ñàìå òîìó ïèòàííÿ ÿêîñò³ ñèðîâèíè
íàáóâàº âñå á³ëüøî¿ ãîñòðîòè, îñê³ëüêè ìîëîêî, ÿêå âèðîáëÿºòüñÿ â îñíîâíîìó

Виробництво молока Переробка молока 
промисловістю Роки 

тис.тонн темпи падіння, 
% тис.тонн темпи падіння, % 

Питома вага 
переробки у обсягах 
виробництва, %  

1990ѝ
1995ѝ
2000ѝ
2001ѝ
2002ѝ
2003ѝ
2004ѝ
2005ѝ
2006ѝ
2007ѝ
2008ѝ
2009ѝ
2010ѝ

24508ѝ
17274ѝ
12658ѝ
13444ѝ
14142ѝ
13661ѝ
13787ѝ
13714ѝ
13270ѝ
12255ѝ
11762ѝ
11604ѝ
11254ѝ

100ѝ
70,5ѝ
51,6ѝ
54,8ѝ
57,7ѝ
55,7ѝ
56,1ѝ
56,0ѝ
54,6ѝ
50,0ѝ
48,0ѝ
47,3ѝ
45,9ѝ

18046ѝ
6066ѝ
3335ѝ
4357ѝ
3937ѝ
4413ѝ
5238ѝ
5689ѝ
5307ѝ
6029ѝ
5397ѝ
4671ѝ
4620ѝ

100ѝ
33,6ѝ
18,5ѝ
24,1ѝ
21,8ѝ
24,4ѝ
29,0ѝ
31,5ѝ
31,1ѝ
33,4ѝ
29,9ѝ
25,9ѝ
25,6ѝ

73,6ѝ
35,1ѝ
26,3ѝ
32,4ѝ
27,8ѝ
32,3ѝ
37,9ѝ
41,5ѝ
42,3ѝ
49,2ѝ
45,8ѝ
40,2ѝ
41,0ѝ
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ãîñïîäàðñòâàìè íàñåëåííÿ (áëèçüêî 80 %), íå â³äïîâ³äàº ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì
ÿêîñò³ òà íàäàë³ çàëèøàºòüñÿ íàéñëàáøîþ ëàíêîþ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Á³ëüøå
70 % ìîëîêà íå â³äïîâ³äàº ºâðîïåéñüêèì ñòàíäàðòàì í³ çà ñêëàäîì, í³ çà áàêòåð³àëüíîþ
áåçïåêîþ. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè ì³êðîá³îëîã³÷íî¿ ÷èñòîòè ìîëîêà, àëå ³ éîãî ô³çèêî-
õ³ì³÷íèõ ïîêàçíèê³â.

Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ òà ïèòîìî¿ âàãè äð³áíèõ òîâàðîâèðîáíèê³â º íåãàòèâíèì
ÿâèùåì àãðàðíîãî ðèíêó, â òîìó ÷èñë³ ðèíêó ìîëîêà òà ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ³ ñâ³ä÷èòü
ïðî ðåãðåñ. Ï³ä öèì ðîçóì³ºòüñÿ çðîñòàííÿ ïèòîìî¿ âàãè îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ
ãîñïîäàðñòâ ó çàãàëüíîìó îáñÿç³ âèðîáëåíîãî ìîëîêà. Îñîáèñò³ ñåëÿíñüê³ ãîñïîäàðñòâà
îð³ºíòóþòüñÿ íà ñàìîçàáåçïå÷åííÿ, à íå íà ðèíîê.

Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâåðäæóâàòè, ùî â Óêðà¿í³
íîðìàòèâíà áàçà ùîäî ÿêîñò³ òà áåçïåêè ìîëîêà âðåãóëüîâàíà íåäîñòàòíüî.

Ñòàá³ëüíå ³ óñï³øíå ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ çà-
ëåæèòü òàêîæ â³ä ÷³òêî¿ ³ óçãîäæåíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñèñòåìè çáóòó ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿,
ÿêà â³äïîâ³äàº âèìîãàì ðèíêó. Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ñåðåä ÷èííèê³â,
ÿê³ íàéá³ëüøå âïëèâàþòü íà ïîïèò ñïîæèâà÷³â, º ö³íà ïðîäóêö³¿, ¿¿ ÿê³ñòü, óïàêîâêà,
òåðì³í çáåð³ãàííÿ.

Îñê³ëüêè ï³äïðèºìñòâà äàíî¿ ãàëóç³ ôóíêö³îíóþòü â óìîâàõ æîðñòêî¿ êîíêó-
ðåíö³¿ ³ îáìåæåíîãî ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ ó çâ’ÿçêó ³ç çðîñòàííÿì ö³í òà íèçüêîþ
ïëàòîñïðîìîæí³ñòþ íàñåëåííÿ, öå çìóøóº ï³äïðèºìñòâà àêòèâí³øå øóêàòè øëÿõè
ïîäîëàííÿ äàíèõ ïðîáëåìè. Â ³ñíóþ÷èõ ðèíêîâèõ óìîâàõ ñïîæèâà÷ ïëàòèòü íå ñò³ëü-
êè çà ñàì ïðîäóêò, ñê³ëüêè çà éîãî ðåêëàìó, çáåð³ãàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ, ðîçì³ùåííÿ
íà ïðèëàâêàõ ìàãàçèí³â òà ³í. Àíàë³ç ñâ³ä÷èòü, ùî òîðãîâåëüíà íàö³íêà ñÿãàº 30 %
â³ä ðîçäð³áíî¿ ö³íè ïðîäóêòó. Òàêèì ÷èíîì, äîñèòü âåëèêà ÷àñòèíà ö³íè ïðîäóêòó
ïðèïàäàº íà íåâèðîáíè÷ó ñôåðó, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ï³äïðèºìñòâàì ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ äîö³ëüíî ðîçâèâàòè âëàñíó ìåðåæó ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³.

Ñë³ä â³äì³òèòè ïîçèòèâíèé âïëèâ ðåêëàìè íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ. Àíàë³ç
ôóíêö³îíóâàííÿ ìîëîêîïåðåðîáíèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ àêòèâíî çä³éñíþþòü ðåêëàìíó
ä³ÿëüí³ñòü, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öå äàº çìîãó ïîì³òíî çá³ëüøóâàòè îáñÿãè ïðîäàæó ïðî-
äóêö³¿. Ñàìå òàê³ ï³äïðèºìñòâà çàéìàþòü çíà÷íó ÷àñòêó ðèíêó ìîëîêîïðîäóêò³â Óêðà¿íè.

Êð³ì çíèæåííÿ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó òà íèçüêî¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ò÷èç-
íÿíèõ ìîëîêîïðîäóêò³â íà â³ò÷èçíÿíîìó òà ñâ³òîâîìó ðèíêàõ, îäíèì ³ç âàæëèâèõ
ôàêòîð³â, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà
ðèíîê ìîëîêîïðîäóêò³â â ö³ëîìó, º øèðîêî ðîçïîâñþäæåíà ïðàêòèêà çàì³ùåííÿ
ìîëî÷íèõ ³íãðåä³ºíò³â ïðè âèðîáíèöòâ³ ìîëîêîïðîäóêò³â æèðàìè é á³ëêàìè ðîñëèí-
íîãî ïîõîäæåííÿ, ñåðåä ÿêèõ íàéá³ëüøó êîíêóðåíö³þ ñòàíîâëÿòü ìàñëà òðîï³÷íèõ
ðîñëèí, îáñÿã ³ìïîðòó ÿêèõ çà îñòàíí³ 5 ðîê³â çð³ñ óäâ³÷³ é äîñÿãíóâ â 2009 ð. á³ëüøå
340 òèñ. òîíí. Çà âèñíîâêàìè åêñïåðò³â, áëèçüêî 70 % çàâåçåíî¿ â Óêðà¿íó ïàëüìîâî¿
îë³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñàìå ï³äïðèºìñòâàìè ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïåðåâàæíî äëÿ
âèðîáíèöòâà òâàðèííîãî ìàñëà òà çãóùåíîãî ìîëîêà, îñê³ëüêè ñåðåäíÿ âàðò³ñòü 1 êã
òðîï³÷íèõ ìàñåë ïðàêòè÷íî â 3 ðàçè íèæ÷å âàðòîñò³ âåðøêîâîãî ìàñëà.

Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî, â³äïîâ³äíî äî ì³æíàðîäíèõ âèìîã âèðîáíèöòâà
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, âì³ñò àíòèá³îòèê³â â ìîëî÷í³é ïðîäóêö³¿ âçàãàë³ íåäîïóñòèìèé.
Â Óêðà¿í³ æ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íøà ñèòóàö³ÿ, êîëè âèïàäêè íàÿâíîñò³ àíòèá³îòèê³â òà
³íøèõ ïîá³÷íèõ ðå÷îâèí â ìîëîö³ äîñë³äíèìè ëàáîðàòîð³ÿìè, ÿêèõ º ò³ëüêè äåê³ëü-
êà â Óêðà¿í³, âèÿâëÿþòüñÿ äîñèòü ÷àñòî.

Äî ïðè÷èí ñèòóàö³¿, ÿêà ñêëàëàñÿ, íà äóìêó àâòîðà, ñë³ä â³äíåñòè â³äñóòí³ñòü
÷³òêîãî ìåõàí³çìó êîíòðîëþ çà ÿê³ñòþ ìîëîêà ³ ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â òà æîðñòêî¿
ì³ðè â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ïîðóøåííÿ âèìîã ñòàíäàðò³â âèðîáíèöòâà ìîëîêà-ñèðîâè-
íè, ùî íå ñïðèÿº ï³äâèùåííþ éîãî ÿêîñò³.

Âèñíîâêè. Íà ï³äñòàâ³ âèùåçàçíà÷åíîãî ñë³ä â³äì³òèòè, ùî ñó÷àñíèé ñòàí
ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ íå ìîæå áóòè îõàðàêòåðèçîâàíèé ÿê ñòàá³ëü-
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íèé òà òàêèé, ùî ³íòåíñèâíî ðîçâèâàºòüñÿ, ùî ïîòðåáóº âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ïðî-
áëåì ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ¿õ ôóíêö³îíóâàííÿ.

Ñóòòºâå çðîñòàííÿ ö³í â öüîìó ñåãìåíò³ ñïîæèâ÷îãî ðèíêó çà îñòàíí³ äâà ðîêè
âèêëèêàíå ÿê âíóòð³øí³ìè, òàê ³ çîâí³øí³ìè ôàêòîðàìè, âêðàé íåãàòèâíî âïëèíóëî
íà ñòàí ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó é âèÿâèëî íàéá³ëüø óðàçëèâ³ ìîìåíòè ó âçàºìîçàëåæíî-
ìó ëàíöþç³ åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ âèðîáíèêàìè ìîëîêà, ï³äïðèºìñòâàìè ìîëî-
êîïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà òîðã³âåëüíî¿ ìåðåæ³.

Àíàë³çóþ÷è â ö³ëîìó ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ êðà¿íè, ñë³ä òàêîæ îö³íþâàòè êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ìîëîêîïðîäóêö³¿ íà
çîâí³øí³õ ðèíêàõ. Ìîæíà â³äçíà÷èòè, ùî êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü, åêñïîðòîçäàòí³ñòü
³ ñò³éê³ñòü ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ìîëî÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ìîæëèâ³ ò³ëüêè çà óìîâè
äîñÿãíåííÿ ñòàíäàðò³â â ÿê³ñíîìó â³äíîøåíí³ ìîëî÷íîãî òâàðèííèöòâà êðà¿íè äî
ð³âíÿ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í, ïîäàëüøî¿ êîíöåíòðàö³¿ ïðîìèñëîâîñò³, ñòâîðåííÿ ñó÷àñ-
íî¿ ³íôðàñòðóêòóðè êîìïëåêñíî¿ ïåðåðîáêè ìîëîêà ³ âèðîáíèöòâà âñ³º¿ ãàììè ïðî-
äóêò³â ³ íàï³âôàáðèêàò³â, âêëþ÷àþ÷è âèðîáíèöòâî ìîëî÷íî-á³ëêîâèõ êîíöåíòðàò³â ³
êîíöåíòðàò³â ñèðîâàòêîâèõ á³ëê³â, çàì³ííèê³â ö³ë³ñíîãî ìîëîêà òà ³í. Âèð³øåííÿ
ö³º¿ çàäà÷³ íåìîæëèâå áåç îïîðè íà â³ò÷èçíÿíó òåõí³÷íó òà ³íòåëåêòóàëüíó áàçè,
ðîçâèòîê ÿêèõ ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè âèìîãàì åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ìîëî÷íî¿
ïðîìèñëîâîñò³ íà êîæíîìó åòàï³ ¿¿ ðîçâèòêó.
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òà ïðîàíàë³çîâàíî êàòåãîð³àëüíèé àïà-
ðàò âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºì-
ñòâà. Êîíêðåòèçîâàíî ñóòí³ñòü ïîíÿò-
òÿ «ïîòåíö³àë» òà «âèðîáíè÷èé ïîòåí-
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Âñòóï. Äîñë³äæóþ÷è åêîíîì³÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîìèñëîâîñò³ Óê-
ðà¿íè, ð³çíèõ ãàëóçåé, îêðåìîãî ï³äïðèºìñòâà — ÿê îñíîâíî¿ ëàíêè åêîíîì³÷íî¿ ñè-
ñòåìè êðà¿íè, äîö³ëüíî çâåðíóòè óâàãó íà òàêå ïîíÿòòÿ ÿê «âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë».

Ïîáóäîâà åôåêòèâíîãî, àäàïòîâàíîãî äî êîíêðåòíèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâ ðîçâèò-
êó âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà íåìîæëèâà áåç êîìïëåêñíîãî ³
ñèñòåìíîãî äîñë³äæåííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, éîãî ñòðóêòóðíèõ
åëåìåíò³â ³ õàðàêòåðó âçàºìîä³¿ ì³æ íèìè.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ïîêè ùî íå ³ñíóº ºäèíî¿
äóìêè ùîäî âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ «âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë». Öå ð³çíîìàí³òòÿ äóìîê ìîæíà
ïîÿñíèòè òèì, ùî ñàìå ïîíÿòòÿ «ïîòåíö³àë» òðàêòóºòüñÿ ïî-ð³çíîìó, àäæå çàëåæíî â³ä
òîãî, ùî âêëàäàºòüñÿ ó ðîçóì³ííÿ çì³ñòó öüîãî òåðì³íà çàëåæèòü âèá³ð ïîäàëüøèõ øëÿõ³â
éîãî ôîðìóâàííÿ. Òîìó ïîñòàº ïîòðåáà ðîçãëÿíóòè ³ñòîðè÷íèé ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿
êàòåãîð³¿ «âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë» òà ð³çíîá³÷í³ñòü ï³äõîä³â äî éîãî âèçíà÷åííÿ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Äîñë³äæåííÿ ñïðÿìîâàíå íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òåî-
ðåòè÷íèõ, ìåòîäîëîã³÷íèõ, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ïðèíöèï³â ³ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàí-
íÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ òðàíñôîðìàö³¿ â³äíî-
ñèí âëàñíîñò³, ôîðìóâàííÿ åêîíîì³êî-ïðàâîâîãî ïîëÿ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, çðîñòàííÿ
ð³âíÿ êîíêóðåíö³¿ òîùî. Âàæëèâå íàóêîâå òåîðåòè÷íå çàâäàííÿ ïðè öüîìó ïîëÿãàº ó
âèÿâëåíí³ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ çâ’ÿçê³â, ùî âèçíà÷àþòü ñóòü âèðîáíè÷îãî ïîòåíö-
³àëó ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà, à ïðàêòè÷íå — â ðîçðîáö³ êîíêðåòíèõ ìåòîäèê
ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè âíóòð³øíüîãî ãîñïîäàðñü-
êîãî ìåõàí³çìó åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà.

Ðåçóëüòàòè. Ñó÷àñíèé åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèêîðè-
ñòàííÿ íîâèõ òåîðåòè÷íèõ ï³äõîä³â, ïðèêëàäíîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äî âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ «âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë», ÿê³ óìîæëèâëþþòü åôåêòèâíå ïîäîëàííÿ ñêëàäíèìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ñèñòåìàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ð³çíèõ ð³âí³â íåâèçíà÷åíîñò³ äè-
íàì³÷íîãî ðèíêîâîãî ñåðåäîâèùà òà äàñòü çìîãó ñâîº÷àñíî àäàïòóâàòèñÿ äî íüîãî.

Äëÿ åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ íåîáõ³äíî ÿê³ñíî ðîçâèâàòè ìàòåð³-
àëüíî-òåõí³÷í³, ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüí³, ñîö³àëüíî-òðóäîâ³ òà ³íø³ åëåìåíòè âè-
ðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó. Öå çóìîâëþº âèêëþ÷íó óâàãó êåð³âíèê³â ï³äïðèºìíèöüêèõ
ñòðóêòóð äî åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè é îðãàí³çàö³éíèìè çì³íàìè, à
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îñîáëèâî äî àëãîðèòì³â âèçíà÷åííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ¿õí³õ ïîòåíö³éíèõ ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé.

Òåðì³í «ïîòåíö³àë» ó ñâîºìó åòèìîëîã³÷íîìó çíà÷åíí³ ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñü-
êîãî ñëîâà «potentia» é îçíà÷àº «ïðèõîâàí³ ìîæëèâîñò³», ÿê³ â ãîñïîäàðñüê³é ïðàê-
òèö³ çàâäÿêè ïðàö³ ìîæóòü ñòàòè ðåàëüí³ñòþ. Âïåðøå ïðî öåé òåðì³í çãàäàíî â 1924
ðîö³ Âîáëèºì Ê.Ã., ÿêèé âèçíà÷èâ ïîòåíö³àë ÿê ïîòåíö³éíó ìîæëèâ³ñòü êðà¿íè âè-
ðîáëÿòè ìàòåð³àëüí³ áëàãà äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ.

Ó ðîçâèòêó ñó÷àñíèõ óÿâëåíü ïðî ïîòåíö³àë ìîæíà âèä³ëèòè òðè îñíîâí³ íà-
ïðÿìêè. Ïðåäñòàâíèêè ïåðøîãî (Ä. ×åðíèêîâ, Ñ. Áºëîâà, ª. Ô³ãóðíîâ òà ³íø³) ñòâåð-
äæóþòü, ùî ïîòåíö³àë — öå ñóêóïí³ñòü íåîáõ³äíèõ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ àáî ðîçâèò-
êó ñèñòåìè ð³çíèõ âèä³â ðåñóðñ³â. Äî ñêëàäîâèõ ïîòåíö³àëó â öüîìó ðîçóì³íí³ â³äíî-
ñÿòü â³äïîâ³äí³ òðóäîâ³, ìàòåð³àëüí³, ô³íàíñîâ³ òà ³íôîðìàö³éí³ ðåñóðñè, ÿê³ çàëó÷à-
þòüñÿ ó ñôåðó âäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèöòâà. Ñþäè æ âêëþ÷àþòü ³ ñóêóïí³ñòü ðå-
ñóðñ³â, ÿêà çàáåçïå÷óº íåîáõ³äíèé ð³âåíü îðãàí³çàö³¿ âèðîáíèöòâà òà óïðàâë³ííÿ,
ðåñóðñè ñôåðè îñâ³òè ³ ïåðåï³äãîòîâêè êàäð³â.

Äðóãà ãðóïà àâòîð³â (Ì. À. ²âàíîâ, Þ. Ã. Îäåãîâ, Ê. Ë. Àíäðåºâ òà ³íø³) óÿâëÿº
ïîòåíö³àë ÿê ñèñòåìó ìàòåð³àëüíèõ òà òðóäîâèõ ôàêòîð³â (óìîâ, ñêëàäîâèõ), ùî çà-
áåçïå÷óþòü äîñÿãíåííÿ ìåòè âèðîáíèöòâà. Îñíîâîþ äëÿ òàêîãî ï³äõîäó º âèñëîâëþ-
âàííÿ Ê. Ìàðêñà ïðî òå. ùî çàñîáè ïðàö³, ïðåäìåò ïðàö³ òà ðîáî÷à ñèëà ÿê ôàêòîðè
âèðîáíèöòâà òà åëåìåíòè óòâîðåííÿ íîâîãî ïðîäóêòó âèñòóïàþòü ÿê ìîæëèâîñò³, ùî
ï³äêðåñëþº ¿õí³é ïîòåíö³éíèé õàðàêòåð. Äëÿ ïåðåòâîðåííÿ ö³º¿ ìîæëèâîñò³ íà ä³éñí³ñòü
«âîíè ìàþòü ç’ºäíàòèñÿ».

Íàóêîâö³ òðåòüîãî íàïðÿìêó (². Àíñîôô) ðîçãëÿäàþòü ïîòåíö³àë ÿê çäàòí³ñòü
êîìïëåêñó ðåñóðñ³â åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè âèêîíóâàòè ïîñòàâëåí³ ïåðåä íåþ çàâäàííÿ.
Ïîòåíö³àë, íà ¿õíþ äóìêó, — öå ö³ë³ñíå óÿâëåííÿ ïðî ºäí³ñòü ñòðóêòóðè ³ ôóíêö³¿
îá’ºêòà, âèÿâ ¿õ âçàºìîçâ’ÿçêó. Íà ö³é îñíîâ³ ðîáèòüñÿ âèñíîâîê ïðî ñóêóïí³ ìîæëè-
âîñò³ êîëåêòèâó âèêîíóâàòè ïåâí³ çàâäàííÿ — ùî âäàë³øå ñêëàëàñÿ ñòðóêòóðà îá’ºê-
òà, ùî á³ëüøå â³äïîâ³äàþòü îäí³ îäíèì éîãî ñòðóêòóðí³ òà ôóíêö³îíàëüí³ åëåìåíòè,
òî âèùèìè áóäóòü éîãî ïîòåíö³àë ³ åôåêòèâí³ñòü.

Òàêèì ÷èíîì îñíîâíèé çì³ñò ïîíÿòòÿ «ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà» ïîëÿãàº â
³íòåãðàëüíîìó â³äîáðàæåíí³ (îö³íö³) ïîòî÷íèõ ³ ìàéáóòí³õ ìîæëèâîñòåé åêîíîì³÷íî¿
ñèñòåìè òðàíñôîðìóâàòè âõ³äí³ ðåñóðñè çà äîïîìîãîþ ïðèòàìàííèõ ¿¿ ïåðñîíàëó
ï³äïðèºìíèöüêèõ çä³áíîñòåé â åêîíîì³÷í³ áëàãà, ìàêñèìàëüíî çàäîâîëüíÿþ÷è â òàêèé
ñïîñ³á êîðïîðàòèâí³ òà ñóñï³ëüí³ ³íòåðåñè.

Äîñë³äèâøè ïîíÿòòÿ «ïîòåíö³àë», ìîæíà ïðîâåñòè éîãî õàðàêòåðèñòèêó çà
÷îòèðìà îñíîâíèìè ðèñàìè, à ñàìå: ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àºòüñÿ éîãî ðåàëü-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè â ò³é ÷è ³íø³é ñôåð³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðè÷îìó
íå ò³ëüêè ðåàë³çîâàíèìè, à é íåðåàë³çîâàíèìè ç áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí; ìîæëèâîñò³ áóäü-
ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà çäåá³ëüøîãî çàëåæàòü â³ä íàÿâíîñò³ ðåñóðñ³â ³ ðåçåðâ³â (åêîíî-
ì³÷íèõ, ñîö³àëüíèõ), íå çàëó÷åíèõ ó âèðîáíèöòâî; ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷à-
ºòüñÿ íå ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè íàÿâíèìè ìîæëèâîñòÿìè, àëå ùå é íàâè÷êàìè ð³çíèõ
êàòåãîð³é ïåðñîíàëó äî éîãî âèêîðèñòàííÿ ç ìåòîþ âèðîáíèöòâà òîâàð³â, çä³éñíåííÿ
ïîñëóã (ðîá³ò), îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî äîõîäó (ïðèáóòêó) ³ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâ-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíî¿ ñèñòåìè; ð³âåíü ³
ðåçóëüòàòè ðåàë³çàö³¿ ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà (îáñÿãè âèðîáëåíî¿ ïðîäóêö³¿ àáî
îòðèìàíîãî äîõîäó, ïðèáóòêó) âèçíà÷àþòüñÿ òàêîæ ôîðìîþ ï³äïðèºìíèöòâà òà àäåê-
âàòíîþ ¿é îðãàí³çàö³éíîþ ñòðóêòóðîþ.

Îòæå, ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà — öå ñêëàäíà, äèíàì³÷íà, ïîë³ñòðóêòóðíà ñèñ-
òåìà, ÿêà ìàº ñâîþ ïåâíó ñòðóêòóðíó ïîáóäîâó. ̄ ¯ îá’ºêòí³ ñêëàäîâ³ ïîâ’ÿçàí³ ç ìàòå-
ð³àëüíî-ðå÷îâèííîþ òà îñîáîâîþ ôîðìîþ ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà. Âîíè ñïîæèâà-
þòüñÿ ³ â³äòâîðþþòüñÿ â ò³é ÷è ³íø³é ôîðì³ â ïðîöåñ³ ôóíêö³îíóâàííÿ. Äî îá’ºêòèâ-
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íèõ ñêëàäîâèõ ïîòåíö³àëó íàëåæàòü: ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë, âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë,
ô³íàíñîâèé ïîòåíö³àë òà ïîòåíö³àë â³äòâîðåííÿ.

Â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ îäíèì ³ç ïåðøèõ ïîíÿòòÿ âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë âèêî-
ðèñòàâ À.². Àí÷èøê³í, â³í ãîâîðèâ, ùî «ðåñóðñíî-âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë íàðîäíîãî
ãîñïîäàðñòâà õàðàêòåðèçóþòü âèðîáíè÷³ ðåñóðñè, ¿õ îáñÿã, ñòðóêòóðà, òåõí³÷íèé
ð³âåíü ³ ÿê³ñòü...»[3], âêëþ÷èâøè â éîãî íàá³ð ðåñóðñè, ÿê³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà
ïðèéìàþòü ôîðìó ôàêòîð³â âèðîáíèöòâà. Ïðè öüîìó ï³ä âèðîáíè÷èìè ðåñóðñàìè
â³í ðîçóì³º çàñîáè âèðîáíèöòâà, òðóäîâ³ ðåñóðñè, à òàêîæ ïðèðîäí³ ðåñóðñè, çàëó-
÷åí³ â åêîíîì³÷íó ñôåðó.

Ïðîâ³âøè àíàë³ç òî÷îê çîðó íàóêîâö³â äî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «âèðîáíè÷èé
ïîòåíö³àë» ìîæíà ñêàçàòè, ùî íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âîíè çíà÷íî ð³çíÿòüñÿ: îäí³ ï³ä
âèðîáíè÷èì ïîòåíö³àëîì ðîçóì³þòü ëèøå îáñÿã ðåñóðñíîãî ïîòåíö³àëó; ³íø³ — ëèøå
îñíîâí³ âèðîáíè÷³ ôîíäè, à òðåò³ — ñóêóïí³ñòü âñ³õ âèä³â ðåñóðñ³â, â òîìó ÷èñë³ ³
âèðîáíè÷èõ ôîíä³â.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóþòü òàê³ ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåí-
ö³àëó: ðåñóðñíèé ï³äõ³ä — ñàìå ðåñóðñè âèçíà÷àþòü ìîæëèâîñò³ òà ïîòåíö³àë
ï³äïðèºìñòâà; ôóíêö³îíàëüíèé ï³äõ³ä — âèäè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòü
éîãî ïîòåíö³àë; ³íñòèòóö³îíàëüíèé ï³äõ³ä — ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà õàðàêòåðèçóþòü
çä³áíîñò³ ³ ìîæëèâîñò³ ïåðñîíàëó, ùî âèçíà÷àþòüñÿ éîãî ³íòåëåêòóàëüíèìè ³ ìîðàëü-
íî-åòè÷íèìè ÿêîñòÿìè, à òàêîæ íàêîïè÷åíèì äîñâ³äîì, çíàííÿìè ³ òðàäèö³ÿìè.

Ðåñóðñíèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ ñóò³ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà,
îòðèìàâ äîñòàòíüî øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ ñåðåä íàóêîâö³â. Ñüîãîäí³ âèä³ëÿºòüñÿ äâ³
«ðåñóðñí³» ïîçèö³¿. Ïåðøà ïîëÿãàº â òîìó, ùî âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë ÿâëÿº ñîáîþ
ñóêóïí³ñòü ðåñóðñ³â áåç âðàõóâàííÿ ¿õ âçàºìîçâ’ÿçê³â ³ ó÷àñò³ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà.
Òàê, Ë.². Àáàëê³í ââàæàº, ùî âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë º óçàãàëüíåíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ
ðåñóðñ³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó âèðîáíèöòâ³. ßê ê³ëüê³ñòü ³ ÿê³ñòü ðåñóðñ³â, ÿê³ º â íàÿâ-
íîñò³ â ò³é ÷è ³íø³é ãîñïîäàðñüê³é ñèñòåì³ — ðîçóì³º âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë ².². Ëó-
ê³íîâ. À íà äóìêó Ä.À. ×åðíèêîâà, âèðîáíè÷èé ïîòåíö³ë õàðàêòåðèçóºòüñÿ «ñóêóïí³ñòþ
ðåñóðñ³â áåç âðàõóâàííÿ ðåàëüíèõ âçàºìîçâ’ÿçê³â, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà».

Îñîáëèâ³ñòþ äðóãî¿ ðåñóðñíî¿ ïîçèö³¿ º òðàêòóâàííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³ëó
ÿê ñóêóïíîñò³, ðåñóðñ³â, ÿê³ çäàòí³ âèðîáëÿòè ïåâíó ê³ëüê³ñòü ìàòåð³àëüíèõ áëàã,
íàïðèêëàä, Å.Á. Ô³ãóðíîâ ââàæàº, ùî âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë õàðàêòåðèçóº ðåñóðñè
âèðîáíèöòâà, ê³ëüê³ñí³ ³ ÿê³ñí³ ¿õ ïàðàìåòðè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ìàêñèìàëüí³ ìîæëè-
âîñò³ ñóñï³ëüñòâà ïî âèïóñêó ìàòåð³àëüíèõ áëàã â êîæíèé äàíèé ìîìåíò. Íà äóìêó
Ä.Ê. Øåâ÷åíêî, âèðîáíè÷èé ïîòåíö³ë ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â,
îá’ºäíàíèõ â ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà, ÿê³ ìàþòü ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ â îáëàñò³ âèðîá-
íèöòâà ìàòåð³àëüíèõ áëàã ³ ïîñëóã.

Ïîðÿä ç ðåñóðñíèì ï³äõîäîì äî âèçíà÷åííÿ ñóò³ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó â
ë³òåðàòóð³ çóñòð³÷àþòüñÿ ³ ³íø³ äåô³í³ö³¿. Òàê Þ.Þ. Äîíåöü äî âèðîáíè÷îãî ïîòåíö-
³àëó âêëþ÷àº âèðîáíè÷³ ôîíäè ³ êâàë³ô³êîâàí³ òðóäîâ³ êàäðè ñïåö³àë³ñò³â. Äåÿê³ àâ-
òîðè ââàæàþòü ùîäî ñêëàäó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ïîâèíí³ âõîäèòè âèðîáíè÷èé
àïàðàò, ³ñíóþ÷à òåõíîëîã³ÿ, ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ìàòåð³àëüíî-ñèðîâèíí³ çàïàñè, ñèñ-
òåìà êîìóí³êàö³é, òåõí³êà, îðãàí³çàö³ÿ ³ ñèñòåìà îäåðæàííÿ, ïåðåðîáêè ³ ïåðåì³ùåííÿ
³íôîðìàö³¿. Íåâ³ä’ºìíèìè åëåìåíòàìè âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó, ñòâåðäæóþòü âîíè,
º íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïîòåíö³àë, ³ òðóäîâ³ êàäðè âèðîáíè÷î¿ ñôåðè, à òàêîæ ¿õ êâàë³-
ô³êàö³ÿ ³ çàãàëüíà ï³äãîòîâêà.

Äåõòî ââàæàº, ùî òàêå âèçíà÷åííÿ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ñï³âïàäàº ç âèçíà-
÷åííÿì åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó ³ º äîñèòü øèðîêèì, îñê³ëüêè âêëþ÷àº çíà÷íó
ê³ëüê³ñòü ïîêàçíèê³â — ñêëàäîâèõ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó, ùî óñêëàäíþº ¿õ ñèñòå-
ìàòèçàö³þ ³ ïðàêòè÷íó îö³íêó ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ.

Çàñëóãîâóº íà óâàãó òî÷êà çîðó òèõ àâòîð³â, ÿê³ ââàæàþòü ñêëàäîâèìè âèðîá-
íè÷îãî ïîòåíö³àëó îñíîâí³ é îáîðîòí³ âèðîáíè÷³ ôîíäè, òîáòî îñíîâíèé é îá³ãîâèé
êàï³òàë, à òàêîæ òðóäîâèé ïîòåíö³àë.
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Àíàë³ç âèùå âèêëàäåíèõ òî÷îê çîðó äàº íàì çìîãó âèçíà÷èòè âèðîáíè÷èé
ïîòåíö³àë ÿê ³íòåãðîâàíó ñèñòåìó ôóíêö³îíóþ÷èõ òà ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé ñòðóê-
òóðîâàíî¿ ñóêóïíîñò³ âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ñôîðìî-
âàíà íà îñíîâ³ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó òà çäàòíà çàáåçïå÷èòè ðîçøèðåíå âèðîáíèöòâî
êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿, îòðèìóâàòè ìàêñèìàëüíèé åôåêò â³ä îïåðàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà äîïîìîãîþ ï³äïðèºìíèöüêèõ çä³áíîñòåé ïåðñîíàëó ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà òà çàäîâî-
ëåííÿ êîðïîðàòèâíèõ ³ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â. 

Äî ñêëàäó âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó íåîáõ³äíî âêëþ÷àòè îñíîâí³ çàñîáè, îáîðîòí³
êîøòè, íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, òðóäîâèé ïîòåíö³àë, ³íôîðìàö³þ òà ³ííîâàö³¿. Òàêèé
âèá³ð ñêëàäîâèõ îá´ðóíòîâàíèé òèì, ùî áóäü-ÿêå âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè÷îãî
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà íåìîæëèâå áåç íàÿâíîñò³ ñèðîâèííî¿ áàçè, çàñîá³â âèðîá-
íèöòâà, ³íôîðìàö³¿, ïðåäìåò³â ïðàö³, ó÷àñò³ ïåðñîíàëó òà âïðîâàäæåíí³ íà
ï³äïðèºìñòâ³ ðåçóëüòàò³â ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë ï³äïðèºìñòâà ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíó òà ö³ë³ñíó ñèñòåìó,
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åëåìåíò³â, ÿê³ âèêîíóþòü ð³çí³ ôóíêö³¿ â ïðî-
öåñ³ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿. À ñàìå: ö³ë³ñí³ñòü, ñêëàäí³ñòü, ïîòóæí³ñòü, âçàºìîçâ’ÿ-
çîê ³ âçàºìîçàëåæí³ñòü éîãî åëåìåíò³â, ãíó÷ê³ñòü òà âçàºìîçàì³íí³ñòü.

Âèñíîâêè. Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà òà çðîñòàííÿ åôåê-
òèâíîñò³ éîãî ä³ÿëüíîñò³ íåîáõ³äíî ÷³òêî ñôîðìóëþâàòè òà âèçíà÷èòè âèðîáíè÷îãî
ïîòåíö³àë, ÿêèé òðàêòóºòüñÿ ³íòåãðîâàíà ñèñòåìà ôóíêö³îíóþ÷èõ òà ïîòåíö³éíèõ
ìîæëèâîñòåé ñòðóêòóðîâàíî¿ ñóêóïíîñò³ âèðîáíè÷èõ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà, ÿêà çäàò-
íà çàáåçïå÷èòè ðîçøèðåíå âèðîáíèöòâî êîíêóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿, îòðèìó-
âàòè ìàêñèìàëüíèé åôåêò â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà äîïîìîãîþ
ï³äïðèºìíèöüêèõ çä³áíîñòåé. 

Ïîòåíö³àë âèçíà÷àºòüñÿ ÿê çàáåçïå÷óþ÷à óìîâà áåçïåðåðâíî¿ åôåêòèâíî¿ âè-
ðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ïðîöåñ áåçïåðåðâíîãî â³äíîâëåííÿ
âñ³õ éîãî ñêëàäîâèõ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ á³ëüø âèñîêî¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ ïðîìèñëîâîãî ï³äïðèºìñòâà. Òîìó ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáèòè ñèñòåìíó êîí-
öåïö³þ ôîðìóâàííÿ ³ îö³íþâàííÿ ñêëàäîâèõ âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà,
ùî äàñòü ìîæëèâ³ñòü óäîñêîíàëèòè åôåêòèâí³ñòü éîãî óïðàâë³ííÿ.
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food, which contains food additions, and
harmlessness of such products is grounded
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Âñòóï. Ñó÷àñíà õàð÷îâà ïðîìèñëîâ³ñòü çàñòîñîâóº áàãàòî ð³çíîìàí³òíèõ ñïî-
ñîá³â ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà óäîñêîíàëåííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ïðî-
öåñ³â, àëå, íàéá³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíèì ³ ëåãêèì ó çàñòîñóâàíí³ çàëèøàºòüñÿ âè-
êîðèñòàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê. Ñó÷àñíèé ðèíîê õàð÷îâèõ ³íãðåä³ºíò³â ïðîïîíóº âå-
ëèêèé àñîðòèìåíò õàð÷îâèõ äîáàâîê, çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ äîçâîëÿº çá³ëüøèòè ñòðîêè
çáåð³ãàííÿ, ïîïåðåäèòè ïñóâàííÿ ïðîäóêòó, ïîë³ïøèòè ñìàêîâ³ ÿêîñò³ òà âèãëÿä,
îäåðæàòè ïðîäóêò ³ç çîâñ³ì íîâèìè ñïîæèâ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè òîùî. Âñå öå ïåðåä-
áà÷àº íîâ³ ñïîñîáè âèðîáíèöòâà òà çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â, ùî îáóìîâëþº çá³ëüøåííÿ
âèêîðèñòàííÿ ³ñíóþ÷èõ òà ñòâîðåííÿ íîâèõ õàð÷îâèõ äîáàâîê. Ñåðåä äîñë³äíèê³â
ïèòàííÿ âïëèâó õàð÷îâèõ äîáàâîê íà ñòàí çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ìîæíà â³äì³òèòè
Â.². Ñìîëÿðà, Â.ª. Öóöêîâà, Í.À. Ïîïîâè÷à, Ò.². Ìåëüíè÷åíêî, Ñ.Áåðåç³íó, À.Ñ. Áóë-
äàêîâà òà ³íøèõ â÷åíèõ. Ïðîòå ñüîãîäí³ ïèòàííÿ áåçïå÷íîñò³ âæèâàííÿ ïðîäóêò³â
õàð÷óâàííÿ, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü õàð÷îâ³, äîáàâêè ïîòðåáóº ïîäàëüøîãî
äîñë³äæåííÿ ç òî÷êè çîðè íåøê³äëèâîñò³ òàêèõ ïðîäóêò³â äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè, çà
óìîâè äîòðèìàííÿ âèðîáíèêàìè  âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë òà íîðì.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ.  Ìîæíà ïî-ð³çíîìó ñòàâèòèñÿ äî òèõ ÷è ³íøèõ õàð÷î-
âèõ äîáàâîê. 100 ðîê³â òîìó êîêà¿í òåæ ââàæàâñÿ õàð÷îâîþ äîáàâêîþ, ³ éîãî äîäàâàëè
â íàïî¿ òîãî ÷àñó. Ó ñâ³é ÷àñ îäíèì ³ç çàïàòåíòîâàíèõ ïðåïàðàò³â ïðîòè êàøëþ áóâ
«ãåðî¿í», à ó 60-ò³ ðîêè ÕÕ– ñò. áåçïå÷íèì ñòèìóëÿòîðîì ââàæàâñÿ ìåòàìôåòàì³í.
² ëèøå ÷åðåç 5 ðîê³â éîãî øèðîêîãî çàñòîñóâàííÿ ë³êàð³ ä³çíàëèñÿ ïðî ñìåðòåëüíî
øê³äëèâ³ ïîá³÷í³ ä³¿ [7].

Ñüîãîäí³ äî ñêëàäó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â âõîäèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ
õàð÷îâèõ ³íãðåä³ºíò³â, âçàºìîä³ÿ ÿêèõ ó ð³çíèõ ñï³ââ³äíîøåííÿõ, äàº  ìîæëèâ³ñòü
îòðèìàòè ïðîäóêò ç íàïåðåä çàäàíèìè âëàñòèâîñòÿìè.

Ðåçóëüòàòè. Õàð÷îâ³ ³íãðåä³ºíòè — öå ðå÷îâèíè òâàðèííîãî, ðîñëèííîãî, ì³êðî-
á³îëîã³÷íîãî àáî ì³íåðàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, à òàêîæ ïðèðîäí³ àáî ñèíòåçîâàí³  õàð÷îâ³
äîáàâêè,  ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè   âèðîáíèöòâ³  õàð÷îâîãî ïðîäóêòó é ïðèñóòí³ ó
ãîòîâîìó ïðîäóêò³ ó âõ³äíîìó àáî çì³íåíîìó âèãëÿä³.

Âñ³ õàð÷îâ³ ³íãðåä³ºíòè ïðîäóêòó ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè ãðóïè: ìàêðî³íãðåä³ºíòè
ñêëàäàþòü îñíîâó õàð÷îâîãî ïðîäóêòó òà âèçíà÷àþòü éîãî õàð÷îâó òà åíåðãåòè÷íó
ö³íí³ñòü; ì³êðî³íãðåä³ºíòè çäàòí³ ïîçèòèâíî âïëèâàòè íà ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ é ìåòà-
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áîë³÷í³ ðåàêö³¿ îðãàí³çìó ëþäèíè, ùî âèçíà÷àþòü äîäàòêîâó êîðèñòü ïðîäóêòó äëÿ
çäîðîâ’ÿ; õàð÷îâ³ äîáàâêè, ùî ââîäÿòüñÿ ñïåö³àëüíî â õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, ó ïðîöåñ³
¿õíüîãî âèãîòîâëåííÿ é âèêîíóþòü òåõíîëîã³÷í³ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç äîäàâàííÿì õàð-
÷îâèì ïðîäóêòàì ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé ³/àáî çáåðåæåííÿì ¿õíüî¿ ÿêîñò³. [4]

Õàð÷îâ³ äîáàâêè — öå ïðèðîäí³ ç’ºäíàííÿ, õ³ì³÷í³ àáî ñèíòåòè÷í³ ðå÷îâèíè,
ÿê³ ñàì³ ïî ñîá³ íå âæèâàþòüñÿ ó ¿æó, à äîäàþòüñÿ â íå¿ äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³
ñèðîâèíè ³ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå ìàº õàð÷îâîãî çíà÷åííÿ ³ â êðàùî-
ìó âèïàäêó ³íåðòíà äëÿ îðãàí³çìó ëþäèíè, â ã³ðøîìó  — á³îëîã³÷íî àêòèâíà [5].

Íàéá³ëüø òî÷íå âèçíà÷åííÿ õàð÷îâèì äîáàâêàì äàº Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ÿê³ñòü
òà áåçïåêó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â òà ïðîäîâîëü÷î¿ ñèðîâèíè»: «Õàð÷îâà äîáàâêà —
ïðèðîäíà àáî ñèíòåòè÷íà ðå÷îâèíà, ÿêà ñïåö³àëüíî ââîäèòèñÿ â õàð÷îâèé ïðîäóêò
ó ïðîöåñ³ éîãî âèãîòîâëåííÿ äëÿ íàäàííÿ éîìó áàæàíèõ âëàñòèâîñòåé ³ (àáî) çáåð³-
ãàííÿ ÿêîñò³ õàð÷îâîãî ïðîäóêòó». Äî õàð÷îâèõ äîáàâîê íå â³äíîñÿòü ç’ºäíàííÿ, ùî
ï³äâèùóþòü õàð÷îâó ö³íí³ñòü ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ: â³òàì³íè, ì³êðîåëåìåíòè, àì-
³íîêèñëîòè [1].

Õàð÷îâ³ äîáàâêè — íå ñó÷àñíå íîâîââåäåííÿ. Ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü ¿õ
âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ¿æ³. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ XX ñò. õàð÷îâ³ äîáàâêè
çàéíÿëè ñò³éêå ïîëîæåííÿ â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³. Ñâ³é âïëèâ íà öå ÿâèùå ìàëè
áàãàòî ôàêòîð³â. Îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ìîæíà ââàæàòè çì³íó ñïîñîáó ³ ÿêîñò³ æèòòÿ
ëþäèíè: êîíöåíòðàö³ÿ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, ð³çêå çá³ëüøåííÿ ÷èñåëüíîñò³ íàñåëåííÿ,
çðîñòàííÿ ð³âíÿ îá³çíàíîñò³ ³ êóëüòóðè ñïîæèâà÷³â, ¿õ ô³íàíñîâèõ ìîæëèâîñòåé,
îñîáëèâîñòåþ òîðã³âë³ òà ïåðåâåçåííÿ øâèäêîïñóâíèõ òîâàð³â íà âåëèê³ â³äñòàí³,
çðîñòàííÿ ïîïèòó íà á³ëüø ïîæèâí³ òà á³ëüø çðó÷í³ ó âèêîðèñòàíí³ ïðîäóêòè
õàð÷óâàííÿ, ùî ìàþòü ïðèâàáëèâèé âèãëÿä, çàïàõ òà ñìàê, òà ïðè âèðîáíèöòâ³ ÿêèõ
çàñòîñîâóþòüñÿ íîâ³òí³ äîñë³äæåííÿ â ìåäèöèí³. Òîìó çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ³ áåçïåêè
õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, çá³ëüøåííÿ òåðì³í³â ¿õíüîãî çáåðåæåííÿ, çìåíøåííÿ âòðàò ïðè
òðàíñïîðòóâàíí³ ìàþòü âåëè÷åçíå ñîö³àëüíå é åêîíîì³÷íå çíà÷åííÿ.

Çà ïîõîäæåííÿì õàð÷îâ³ äîáàâêè ïîä³ëÿþòü íà òðè ãðóïè:  ïðèðîäí³ ðå÷îâè-
íè, àíàëîãè ïðèðîäíèì ðå÷îâèíàì ³ ñèíòåòè÷í³ ðå÷îâèíè. Çà ñâî¿ì ôóíêö³îíàëüíèì
ïðèçíà÷åííÿì ¿õ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà 10 âåëèêèõ ãðóï: ïîæèâí³; ò³, ùî çáåð³ãàþòü
ñâ³æ³ñòü; ïîë³ïøóâà÷è ñìàêó; êîíñåðâàíòè; ïðÿíîù³; ôàðáíèêè; óù³ëüíþâà÷³; ï³äñî-
ëîäóâà÷³; íàïîâíþâà÷³ òà ³íø³.

 1. Çà ðàõóíîê âèêîðèñòàííÿ ïîæèâíèõ äîáàâîê ðîçâèíåí³ êðà¿íè çìîãëè ìàé-
æå ë³êâ³äóâàòè õâîðîáè, ùî âèçâàí³ íåñòà÷îþ â ðàö³îí³ òîãî ÷è ³íøîãî åëåìåíòó àáî
ðå÷îâèíè íàïðèêëàä: çàõâîðþâàííÿ ùèòîâèäíî¿ çàëîçè (äîäàâàííÿ éîäó), öèíãà
(â³òàì³í C), ïåëëàãðà (í³àöèí), ðàõ³ò (â³òàì³í D, êàëüö³é, ôîñôîð)  òà ³íø³ ïîä³áí³
õâîðîáè. Äëÿ ï³äâèùåííÿ õàð÷îâî¿ ö³ííîñò³ ïðîäóêòó äî éîãî ñêëàäó äîäàþòü âñ³
ì³êðî– òà ìàêðîåëåìåíòè, ïðè öüîìó äóæå âàæëèâî äîäàâàòè ò³ ðå÷îâèíè, ùî â
çâè÷àéíîìó ðàö³îí³ ïðèñóòí³ ó íåäîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.

2. Äîáàâêè, ùî çáåð³ãàþòü ñâ³æ³ñòü äîäàþòüñÿ äî ïðîäóêòó ç ìåòîþ ïîïåðåä-
æåííÿ îêèñëåííÿ, âçàºìîä³¿ ç ìåòàëàìè, ïîòåìí³ííÿ òîùî.

3. Äëÿ ïîë³ïøåííÿ ñìàêó õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â äóæå âàæëèâ³ ðå÷îâèíè, ùî
ìîæóòü çì³íþâàòè ðåàêö³þ â êèñëó àáî ëóæíó ñòîðîíó, âèêëèêàòè êîàãóëÿö³þ á³ëê³â,
çì³íþâàòè òåêñòóðó ïðîäóêòó, éîãî êîë³ð òà êîíñèñòåíö³þ. Òàêèìè ðå÷îâèíàìè º
äîáàâêè, ùî ïîëåãøóþòü ïåðåðîáêó òà âèãîòîâëåííÿ ïðîäóêòó.

4. Êîíñåðâàíòè — öå àíòèì³êðîáí³ àãåíòè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ äîâãîãî çáåð³ãàííÿ
ïðîäóêò³â. Äî ãðóïè êîíñåðâàíò³â â³äíîñÿòüñÿ õàð÷îâ³ êèñëîòè òà ¿õí³ ñîë³, ùî çóñò-
ð³÷àþòüñÿ ó íàòóðàëüíîìó âèãëÿä³ â ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ àáî îäåðæóþòüñÿ á³îëîã-
³÷íèì øëÿõîì ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê äîáàâêè äî ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ. Äî íàéá³ëüø
âàæëèâèõ õàð÷îâèõ êèñëîò â³äíîñÿòüñÿ îöòîâà, ìîëî÷íà, ëèìîííà, àñêîðá³íîâà, âèí-
íà. Ç äàâíèíè ëþäè âèêîðèñòîâóâàëè ç ö³ºþ ìåòîþ òàêîæ ñ³ëü, öóêîð òà äèì. Ñüî-
ãîäí³ êîíñåðâàíòè íàáóâàþòü âñå á³ëüøîãî çíà÷åííÿ, áî ç ¿õ äîïîìîãîþ ìîæëèâî
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çàáåçïå÷èòè 10%-é ïðèð³ñò çàïàñ³â õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â áåç ðîçøèðåííÿ ñ³ëüñüêîãîñ-
ïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà [6].

5. Â íàø ÷àñ âèêîðèñòîâóºòüñÿ á³ëüøå 2000 ð³çíîìàí³òíèõ ïðÿíîù³â. Ïðè-
ðîäí³ ïðÿíîù³ ìàþòü äóæå ñêëàäíèé ñêëàä. Êàâà, íàïðèêëàä, âêëþ÷àº á³ëüø 1000
ð³çíèõ ñïîëó÷åíü. Òîìó á³ëüø³ñòü ñó÷àñíèõ ïðÿíîù³â, ÿêèìè ìè êîðèñòóºìîñü —
öå ñóì³ø³, ñêëàäåí³ ³ç ñèíòåòè÷íèõ ðå÷îâèí.

6. Ôàðáíèêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³ äëÿ íàäàííÿ ïðî-
äóêòó, ùî ïðîéøîâ îáðîáêó, á³ëüø ïðèâàáëèâîãî âèãëÿäó. Ôàðáíèêè ïîä³ëÿþòüñÿ
íà äâ³ îñíîâí³ ãðóïè: ïðèðîäí³ òà ñèíòåòè÷í³.

7. Óù³ëüíþâà÷àìè íàçèâàþòü ð³çíîìàí³òí³ äîáàâêè, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîë-
³ïøåííÿ òåêñòóðè õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â. Ð³çí³ óù³ëüíþâà÷è ìàþòü ð³çíå, ³íêîëè ïðîòè-
ëåæíå, ïðèçíà÷åííÿ. Îäí³ ðîáëÿòü ïðîäóêò á³ëüø ù³ëüíèì, ³íø³  — á³ëüø í³æíèì,
äîäàþòü ñòàá³ëüíîñò³ âîäÿíèì òà ìàñëÿíèì åìóëüñ³ÿì òà ðîçðèõëþþòü âèðîáè ç ò³ñòà.

8. Ïðèðîäí³ ï³äñîëîäóâà÷³, òàê³ ÿê öóêîð â³äîì³, ëþäÿì ç äàâíèíè, àëå àêòó-
àëüí³ñòü ïèòàííÿ ïðî  çíèæåííÿ êàëîð³éíîñò³, ïðèçâåëà äî âèêîðèñòàííÿ øòó÷íèõ
ï³äñîëîäóâà÷³.  Íàïðèêëàä àñïàðòàì ³ àöåñóëüôàì, ÿê³ äîçâîëåí³ äî âèêîðèñòàííÿ â
ÑØÀ, ó 200 ðàç³â ñîëîäø³ çà öóêîð.

 9. Òåíäåíö³ÿ äî âèêîðèñòàííÿ øòó÷íèõ ï³äñîëîäóâà÷³ ïðèìóñèëà øóêàòè
ðå÷îâèíè, ùî ìîãëè á çàì³íèòè âëàñòèâîñò³ öóêðó (êð³ì ñîëîäîñò³), ÿê³ â³í âèêîíó-
âàâ ïðè âèãîòîâëåíí³ íàïðèêëàä äæåì³â, æåëå òà êîï÷åíîñòåé. Ñàìå òàêó ðîëü âèêî-
íóþòü íàïîâíþâà÷³.

10. Äî ³íøèõ ìîæíà â³äíåñòè ö³ëèé ðÿä ðå÷îâèí. Äî ñîë³, íàïðèêëàä, äîäàþòü
àëþìîñ³ë³êàò, ùîá âîíà íå óòâîðþâàëà ãðóäêè òîùî [5].

Âñòàíîâëåí³ ó ð³çíèõ êðà¿íàõ ïðàâèëà ³ íîðìàòèâè ³ç çàñòîñóâàííÿ õàð÷îâèõ
äîáàâîê íå ³äåíòè÷í³. Ó êðà¿íàõ ªÑ ¿õ âèêîðèñòàííÿ ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ ðåã-
ëàìåíòóºòüñÿ Äèðåêòèâàìè ðàäè ªÑ, ùî ââîäÿòüñÿ â ä³þ ÷åðåç çàêîíîäàâ÷³ àêòè êðà¿í —
÷ëåí³â ªÑ. Ðàäà ªÑ ðåêîìåíäóº õàð÷îâ³ äîáàâêè äëÿ çàãàëüíîãî ðèíêó, àëå êîæíà
êðà¿íà ñï³âäðóæíîñò³ âèêîðèñòîâóº ñâ³é ñïèñîê ³ çàòâåðäæóº ñâî¿ ðåãëàìåíòè âèêî-
ðèñòàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê.

Â Óêðà¿í³ âèêîðèñòàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê ðåãëàìåíòóºòüñÿ «Ñàí³òàðíèìè
ïðàâèëàìè ïî çàñòîñóâàííþ õàð÷îâèõ äîáàâîê» (¹ 222 â³ä 23.07.1996 ð) [2]. Ó çà-
ãàëüí³é ÷àñòèí³ äàíîãî äîêóìåíòà ì³ñòÿòüñÿ ïðèíöèïè îö³íêè, ðåºñòðàö³¿ ³ çàñòîñó-
âàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê. ²ñíóº çàòâåðäæåíèé Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â «Ïåðåë³ê õàð÷î-
âèõ äîáàâîê, äîçâîëåíèõ äî âèêîðèñòàííÿ â õàð÷îâèõ ïðîäóêòàõ» (¹12 â³ä 4.01.99ð.),
ùî ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè õàð÷îâèìè äîáàâêàìè [3].

Äëÿ ãàðìîí³çàö³¿ âèêîðèñòàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê âèðîáíèêàìè ð³çíèõ êðà¿í
ªâðîïåéñüêîþ Ðàäîþ ðîçðîáëåíà ðàö³îíàëüíà ñèñòåìà öèôðîâî¿ êîäèôèêàö³¿ õàð÷î-
âèõ äîáàâîê ç ë³òåðîþ «Å». Âîíà âêëþ÷åíà â êîäåêñ äëÿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â (Codex
Alimentarius, Ed.2, V.1) ÔÀÎ/ÂÎÎÇ (ÔÀÎ — Âñåñâ³òíÿ ïðîäîâîëü÷à ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà
îðãàí³çàö³ÿ ÎÎÍ; ÂÎÎÇ — Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ) ÿê ì³æíàðîäíà öèô-
ðîâà ñèñòåìà êîäèôèêàö³¿ õàð÷îâèõ äîáàâîê (International Numbering System — INS).
Êîæí³é õàð÷îâ³é äîáàâö³ ïðèâëàñíåíèé öèôðîâèé òðüîõ– àáî ÷îòèðèçíà÷íèé íîìåð
(ó ªâðîï³  ïåðåäóº ë³òåðà Å) [3].

Ïðèñâîºííÿ êîíêðåòí³é ðå÷îâèí³ ñòàòóñó õàð÷îâî¿ äîáàâêè é ³äåíòèô³êàö³éíî-
ãî íîìåðà ç ³íäåêñîì «Å» ìàº ÷³òêå òëóìà÷åííÿ, ³ ìàº íà óâàç³, ùî: äàíà êîíêðåòíà
ðå÷îâèíà ïåðåâ³ðåíà íà áåçïåêó; ðå÷îâèíà ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà ó ðàç³ òåõíîëîã³÷íî¿
íåîáõ³äíîñò³, òà ó áåçïå÷íèõ äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè ìåæàõ çà óìîâè, ùî çàñòîñóâàííÿ
ö³º¿ ðå÷îâèíè íå ââåäå ñïîæèâà÷à â îìàíó, ùîäî òèïó ³ ñêëàäó õàð÷îâîãî ïðîäóêòó, ó
ÿêèé âîíî âíåñåíî; äëÿ äàíî¿ ðå÷îâèíè âñòàíîâëåí³ êðèòåð³¿ ÷èñòîòè, íåîáõ³äí³ äëÿ
äîñÿãíåííÿ âèçíà÷åíîãî ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.

Íàÿâí³ñòü õàð÷îâî¿ äîáàâêè â ïðîäóêò³ ïîâèííå âêàçóâàòèñÿ íà åòèêåòö³ [5].
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Âèõîäÿ÷è ç þðèäè÷íèõ ïîçèö³é «çàáîðîíåíî âñå òå, ùî íå äîçâîëåíî» ó ñïè-
ñîê äîçâîëåíèõ äî âèêîðèñòàííÿ äîáàâîê ââ³éøëè ³ çìîæóòü óâ³éòè ò³ëüêè ò³ õàð÷îâ³
äîáàâêè, áåçïåêà ÿêèõ íå âèêëèêàº íàéìåíøèõ ñóìí³â³â.

Ó öüîìó çâ’ÿçêó ïðèïóñòèìå çàñòîñóâàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê ëèøå ó òèõ âè-
ïàäêàõ, ÿêùî âîíè, íàâ³òü ïðè òðèâàëîìó âèêîðèñòàíí³, íå çàãðîæóþòü çäîðîâ’þ
ëþäèíè. Ôàêòè÷íî çàáîðîíåíå çàñòîñóâàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê ïðè âèãîòîâëåíí³
äèòÿ÷èõ ïðîäóêò³â.

Ïðè âíåñåíí³ õàð÷îâèõ äîáàâîê ó õàð÷îâèé ïðîäóêò íåîáõ³äíî äîòðèìóâàòèñü
âèçíà÷åíèõ ïðàâèë ³ íàñòóïíèõ âèìîã: âèêîðèñòîâóâàòè õàð÷îâó äîáàâêó â ì³í³ìàëüíî
íåîáõ³äíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ê³ëüêîñòÿõ ³ íå ïåðåâèùóâàòè âñòàíîâëåí³ ãðàíè÷íî
ïðèïóñòèì³ ð³âí³; âèêîðèñòîâóâàòè äîáàâêó ëèøå çà óìîâè, ÿêùî ö³ëü íå ìîæå áóòè
äîñÿãíóòà ³íøèì ñïîñîáîì; õàð÷îâ³ äîáàâêè ïîâèíí³ ìàòè âèñîêèé ñòóï³íü ÷èñòîòè.

Âèêîðèñòàííÿ õàð÷îâèõ äîáàâîê íå äîïóñêàºòüñÿ, ÿêùî: íåìàº ãàðàíò³¿ áåçïåêè
äëÿ ñïîæèâà÷³â; ïðèâîäèòü äî ïîðóøåííÿ òåõíîëîã³¿ îáðîáêè ïðîäîâîëü÷î¿ ñèðîâèíè;
ïðèâîäèòü äî çíà÷íî¿ âòðàòè õàð÷îâî¿ ³ á³îëîã³÷íî¿ ö³ííîñò³ ïðîäóêò³â; ïðèâîäèòü äî
ôàëüñèô³êàö³¿ õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â; ìîæíà äîñÿãòè áàæàíîãî ðåçóëüòàòó çà äîïîìîãîþ
³íøèõ ìåòîä³â.

Âèñíîâêè Âèðîáíèê íå ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä âèêîðèñòîâóâàòè ò³ ÷è ³íø³
õàð÷îâ³ äîáàâêè. Äîáàâêè ðåãëàìåíòóþòüñÿ äîçàìè, äîçâîëåíèìè äëÿ âæèâàííÿ, —
òàê çâàíèìè ãðàíè÷íî äîïóñòèìèìè ð³âíÿìè, à äëÿ áàãàòüîõ ïðîäóêò³â — äîáîâèìè
äîïóñòèìèìè äîçàìè. Áåçïå÷íèì ââàæàºòüñÿ òîé ð³âåíü, ÿêèé ëþäèíà ìîæå áåç
øêîäè äëÿ çäîðîâ’ÿ âæèâàòè ùîäíÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ. ² öåé ð³âåíü ä³ëÿòü íà
100 ðàç³â. Ñàìå òîä³ ââàæàºòüñÿ, ùî öå º çàõèñò â³ä ïåðåâèùåííÿ âïëèâó äîáàâîê.
Õàð÷îâ³ äîáàâêè ïðîõîäÿòü á³ëüøå äîçâîë³â ³ äîñë³äæåíü, í³æ ñàì õàð÷îâèé ïðîäóêò
[8]. Òîìó, íåçâàæàþ÷è íà ³ñíóþ÷³ ó áàãàòüîõ ñïîæèâà÷³â óïåðåäæåííÿ, á³ëüø³ñòü
õàð÷îâèõ äîáàâîê çà âïëèâîì íà ìîæëèâ³ñòü âèíèêíåííÿ çàõâîðþâàíü âàðòî óñå-òàêè
â³äíåñòè äî ðîçðÿäó ðå÷îâèí ì³í³ìàëüíîãî ðèçèêó.
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Çàïðîïîíîâàíî êîìïëåêñíèé ï³ä-
õ³ä äî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè êîí-
äèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Îá´ðóíòîâà-
íî ïåðåâàãè âèêîðèñòàííÿ åêîíîì³÷íî¿
äîäàíî¿ âàðòîñò³ (EVA) ÿê êëþ÷îâîãî
ïîêàçíèêà ïðè âèçíà÷åíí³ ðèíêîâî¿ âàð-
òîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Çàïðîïîíîâàíî
ðîçðàõóíîê âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà
îñíîâ³ êëþ÷îâîãî ïîêàçíèêà ç âðàõóâàí-
íÿì ãóäâ³ëó.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: óïðàâë³ííÿ åôåê-
òèâí³ñòþ, ñòðàòåã³ÿ óïðàâë³ííÿ ï³ä-
ïðèºìñòâîì íà îñíîâ³ éîãî âàðòîñò³,
åêîíîì³÷íà äîäàíà âàðò³ñòü, âàðò³ñòü
ï³äïðèºìñòâà, ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó.

The proposed integrated approach to
performance management enterprise
confectionery industry. Grounded in the
benefits of economic value added (EVA)
as a key indicator in determining the
market value of the enterprise. The
proposed charges based on a key indicator
of goodwill into account.

Key words: management efficiency,
management strategy based on its value,
economic value added, value the company,
scenarios.
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Âñòóï. Íîâ³ óìîâè ãîñïîäàðþâàííÿ ïîòðåáóþòü ïåðåîñìèñëåííÿ çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ åêîíîì³÷íèõ êàòåãîð³é òà ïîíÿòü, ïîäîëàííÿ ñò³éêèõ ñòåðåîòèï³â ìèñëåííÿ
óïðàâë³íö³â, ðîçðîáêè íîâèõ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â, ÿê³ äàëè á çìîãó îð³ºíòóâàòèñÿ
íà äîñÿãíåííÿ ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, îäíèì ç ÿêèõ º éîãî
ðèíêîâà âàðò³ñòü.

Äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü, ùî çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà âèçíà-
÷àº éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³; ñïðèÿº çá³ëüøåííþ äîõîä³â
àêö³îíåð³â òà ì³ñòèòü ñîö³àëüíó ñêëàäîâó, ùî âèðàæàºòüñÿ çðîñòàííÿì äîáðîáóòó
ñóñï³ëüñòâà. Òîìó óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïîâèííî âêëþ÷àòè óïðàâë³ííÿ ïðîöå-
ñàìè ñòâîðåííÿ âàðòîñò³, ôîðìóâàííÿ âàðò³ñíîãî ìèñëåííÿ óïðàâë³íö³â âñ³õ ð³âí³â òà
âèá³ð îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â îö³íêè âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Òåîðåòè÷í³ îñíîâè óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ç âèêî-
ðèñòàííÿì âàðò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó âèâ÷àëèñü áàãàòüìà çàðóá³æíèìè òà â³ò÷èç-
íÿíèìè íàóêîâöÿìè, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà âèä³ëèòè: Äæ. Ìóð³íà, Ã. Õàðð³ñîíà,
Ò. Êîóïëåíäà, À. Ãðåãîð³, Ñ.Â. Âàëäàéöåâà, Â.Â. Ñòàäíèê, ª.Ì. Ðóäí³÷åíêî, ².É. ßðåì-
êî, Î.Á. Ìíèõ, Ð.Î. Êîñòèðêî, Í.Â. Òåðòè÷íó, Â.Î. Øåâ÷óê, Î.Ã. Ìåíäðóëà.

Ðàçîì ³ç òèì ïèòàííÿ óäîñêîíàëåííÿ îñíîâ óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ
ï³äïðèºìñòâ ç ïîçèö³¿ âàðò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó çàëèøàþòüñÿ âàæëèâèìè ç
îãëÿäó íà âèðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ íà îñíîâ³ âàðòîñò³, ïîøóê îïòèìàëüíèõ
êðèòåð³¿â îö³íêè âàðòîñò³ òà ðîçðîáëåííÿ ìàéáóòí³õ ñöåíàð³¿â ðîçâèòêó ï³äïðèºì-
ñòâà â ìåæàõ ïðèéíÿòî¿ ñòðàòåã³¿.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, ìåòîþ ñòàòò³ º ôîðìó-
âàííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ç ïîçèö³¿ âàðò³ñíîãî ï³äõîäó íà â³ò÷èçíÿ-
íèõ ï³äïðèºìñòâàõ êîíäèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ñòà-
âèòü çà íåîáõ³äíå âèð³øåííÿ íàñòóïíèõ çàâäàíü:

– âèðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ íà îñíîâ³ âàðòîñò³;
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– âèá³ð êëþ÷îâîãî ïîêàçíèêà â ÿêîñò³ êðèòåð³þ âàðò³ñíî¿ îö³íêè;
– îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â ùîäî îö³íêè âàðòîñò³ êîíäèòåðñüêèõ

ï³äïðèºìñòâ ç âðàõóâàííÿì ãóäâ³ëó.
Ðåçóëüòàòè. Óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ íà îñíîâ³ âàðò³ñ-

íîãî ï³äõîäó — öå ñêëàäíèé, áàãàòîãðàííèé ïðîöåñ, ùî âèìàãàº êîíñîë³äàö³¿ çóñèëü
óïðàâë³íö³â ð³çíèõ ð³âí³â, ïðîôåñ³éíèõ çíàíü â ñôåð³ óïðàâë³ííÿ ðåçóëüòàòàìè ä³ÿëü-
íîñò³ òà ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿, íàïðàâëåíî¿ íà ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Çà äâà îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ â³äáóëàñü åâîëþö³ÿ åêîíîì³÷íî¿ äóìêè, ùî çóìî-
âèëà ïåðåõ³ä â³ä ðèíêîâîãî ìèñëåííÿ äî âàðò³ñíîãî, îñíîâîþ ÿêîãî º çàõèñò ïðàâ
âëàñíèê³â òà àêö³îíåð³â (ÿê âåëèêèõ òàê ³ ì³íîðèòàðíèõ) â³ä íååôåêòèâíîãî òà íåäáà-
ëîãî ïðèéíÿòòÿ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ìåíåäæåðàìè.

Âàðò³ñíå ìèñëåííÿ ÿê îñíîâà åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè îçíà÷àº,
ùî ìåíåäæåðè âèùî¿ ëàíêè êåðóþòüñÿ îñíîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ — ìàêñèì³çàö³ÿ
âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà. ¯õ ä³¿ ïîâèíí³ áóòè îá´ðóíòîâàí³, ï³äêð³ïëåí³ ðåçóëüòàòàìè
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà íîñèòè ³íäèâ³äóàëüíèé õàðàêòåð, ùî îáóìîâëþºòüñÿ îñîáëè-
âîñòÿìè âèðîáíèöòâà. Âèùå êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì ïîâèííå ñôîðìóâàòè òàêó
ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ, ùî ñïðèéìàºòüñÿ ìåíåäæåðàìè âñ³õ ð³âí³â ³
ñïðÿìîâàíà íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè. Óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ çàñíîâàíå íà
âàðò³ñíîìó ï³äõîä³ ïîâèííå çä³éñíþâàòèñü áåçïåðåðâíî, áóòè äîñòóïíèì äëÿ ðîçóì³ííÿ
êîæíèì âèêîíàâöåì òà íåîäì³ííî ïðèíîñèòè ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. ßê ñòâåðäæóº
².². Áàðàíîâ [3], ã³ïîòåçîþ óïðàâë³ííÿ âàðò³ñòþ ä³þ÷î¿ êîìïàí³¿ º ïðîöåñ ïåðåõîäó êîìïàí³¿
ç îäíîãî ñòàíó â ³íøèé, ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïîêðàùåííÿì éîãî åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó.

Ïðàêòèêà ä³ÿëüíîñò³ êîíäèòåðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ çàñâ³ä÷èëà, ùî íà áàãàòüîõ
ç íèõ ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ïîòðåáóº óäîñêîíàëåííÿ ³ ðîçâèòêó, ðîçðîá-
ëåííÿ íîâèõ ï³äõîä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óâàëè á çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ êîíäèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïîâèíåí
âêëþ÷àòè ïîñë³äîâí³ ä³¿ ùîäî ðîçðîáêè ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ³íôîðìà-
ö³éíî¿ áàçè òà âíóòð³øíüîãî îáì³íó äàíèìè, âèçíà÷åííÿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà
îñíîâ³ îá´ðóíòîâàíèõ êðèòåð³¿â òà ç’ÿñóâàííÿ âïëèâó êëþ÷îâèõ ôàêòîð³â íà âàðò³ñòü
ï³äïðèºìñòâà. Çàïðîïîíîâàí³ åòàïè ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ  ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâ íà îñíîâ³ âàðò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó çîáðàæåí³ íà ðèñ. 1.

Äàíà áëîê-ñõåìà âêëþ÷àº âçàºìîïîâ’ÿçàíó ïîñë³äîâí³ñòü ä³é,  ÿêà íîñèòü ëîã-
³÷íèé õàðàêòåð òà äàº ìîæëèâ³ñòü ç’ÿñóâàòè íå ëèøå ðèíêîâó âàðò³ñòü ï³äïðèºì-
ñòâà, à é ñôîðìóëþâàòè ñöåíàð³¿ éîãî ðîçâèòêó â ìàéáóòíüîìó.

Ïåðøîîñíîâîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ âàðò³ñòþ º âèçíà÷åííÿ ìåòè óïðàâë³-
ííÿ. Â êîíòåêñò³ äàíîãî äîñë³äæåííÿ ìåòà óïðàâë³ííÿ ïîëÿãàº ó çá³ëüøåíí³ âàðòîñò³
ï³äïðèºìñòâà òà çðîñòàíí³ äîáðîáóòó âëàñíèê³â ³ àêö³îíåð³â.

Ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñêëàäíî¿ âçàºìîä³¿ çì³ííèõ
ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ãîñïîäàðþâàííÿ âñå á³ëüøî¿
óâàãè âèìàãàþòü ôàêòîðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà íåïðÿìîãî âïëèâó, ùî ñóòòºâî
âïëèâàþòü íà ñòðàòåã³þ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè êîíäèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³.
Äî ñêëàäó òàêèõ ôàêòîð³â ïðèéíÿòî âêëþ÷àòè: åêîíîì³÷í³, ïîë³òè÷í³, òåõíîëîã³÷í³,
ñîö³àëüí³, äåìîãðàô³÷í³ òà ðèíêîâ³ ôàêòîðè.

Íå ìåíø âàæëèâèìè º ôàêòîðè âíóòð³øíüîãî âïëèâó íà ï³äïðèºìñòâî, ùî âèç-
íà÷àþòü âïëèâ âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â, ìîæëèâîñòåé òà îö³íêó êîíêóðåíòíîãî ñåðåäîâè-
ùà. Äëÿ àíàë³çó öèõ ôàêòîð³â ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè PEST — àíàë³ç, SWOT -
àíàë³ç òà îðãàí³çàö³éíó ä³àãíîñòèêó.

Äëÿ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì íà îñíîâ³ éîãî âàðòîñò³ ñë³ä
âèêîðèñòàòè êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä, òîáòî ñòâîðèòè ñèñòåìó ö³ëåé, ÿêà á â³äîáðàæàëà
ïîòðåáè ï³äïðèºìñòâà ç òî÷êè çîðó âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà çàáåçïå÷åííÿ
³íòåðåñ³â àêö³îíåð³â. Çàïðîïîíîâàíå «äåðåâî ö³ëåé» ÿê íàî÷íå ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ
ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ òà âçàºìîçâ’ÿçêó ö³ëåé, ùî äåìîíñòðóº ðîçïîä³ë çàãàëüíî¿ ì³ñ³¿ íà
ï³äö³ë³, çàâäàííÿ òà îêðåì³ ä³¿ (ðèñ. 2).
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Äî åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé íàëåæàòü: çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿,
ì³í³ì³çàö³ÿ âèòðàò, ï³äâèùåííÿ ïðèáóòêîâîñò³; äî ô³íàíñîâèõ: îïòèì³çàö³ÿ ñòðóê-
òóðè êàï³òàëó, çì³öíåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³, ðîçðîáëåííÿ äèâ³äåíäíî¿ ïîë³òèêè,
íàïðàâëåíî¿ íà çá³ëüøåííÿ äîõîä³â àêö³îíåð³â, ïîêðàùåííÿ ïëàòîñïðîìîæíîñò³; äî
îðãàí³çàö³éíèõ: îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà, àäàïòîâàíà äî óìîâ çîâí³øíüîãî ñåðåäîâè-
ùà, ï³äá³ð êâàë³ô³êîâàíèõ óïðàâë³íñüêèõ êàäð³â, ôîðìóâàííÿ âàðò³ñíîãî ìèñëåííÿ
ïðàöþþ÷èõ íà êîãí³òèâí³é îñíîâ³; äî ìàðêåòèíãîâèõ: çàâîþâàííÿ òà óòðèìàííÿ ÷à-
ñòèíè ðèíêó, ðîçâèòîê íîâèõ âèä³â ïðîäóêö³¿, ñòâîðåííÿ ìåðåæ³ ïðåäñòàâíèöòâ, çà-
âîþâàííÿ ïðèõèëüíîñò³ ñïîæèâà÷³â.

Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ íà îñíîâ³ âàðòîñò³ âèñòóïàº ñòðà-
òåã³÷íå ïëàíóâàííÿ ÿê ñèñòåìàòè÷íèé, ôîðìàë³çîâàíèé ïðîöåñ, ñïðÿìîâàíèé íà ðîç-

Ðèñ.1. Áëîê-ñõåìà ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ ç
ïîçèö³¿ âàðò³ñíî-îð³ºíòîâàíîãî ï³äõîäó
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ðîáëåííÿ ñòðàòåã³¿ òà îôîðìëåíèé ó âèãëÿä³ ñòðàòåã³÷íèõ ïëàíîâèõ äîêóìåíò³â ð³çíîãî
òèïó, ùî çàòâåðäæóþòüñÿ âèùèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì.

Îá´ðóíòîâàí³ñòü òà åôåêòèâí³ñòü ð³øåíü ìåíåäæåð³â ùîäî êîìïëåêñíîãî óï-
ðàâë³ííÿ âàðò³ñòþ ï³äïðèºìñòâà çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä ïîâíîòè, äîñòîâ³ðíîñò³,
îá’ºêòèâíîñò³ òà àêòóàëüíîñò³ ³íôîðìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó óïðàâë³ííÿ. Íà
äóìêó Øâèäàíåíêî Ã.Î., Äìèòðåíêî À.²., Îëåêñþê Î.². [4] ð³âåíü ³íôîðìàö³éíîãî
çàáåçïå÷åííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâíîþ ³íôîðìàö³éíîþ áàçîþ (ñóêóïí³ñòþ ³íôîð-
ìàö³éíèõ ðåñóðñ³â), ùî º àíàë³òè÷íèì ï³ä´ðóíòÿì ðîçðîáêè ³ ïðèéíÿòòÿ óïðàâ-
ë³íñüêèõ ð³øåíü.

Âèá³ð êðèòåð³¿â îö³íêè âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà — çàëåæèòü â³ä ñôîðìîâàíî¿
ìåòè óïðàâë³ííÿ; ð³âíÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïåðñîíàëó, ùî ïðîâîäèòü îö³íêó; ìîæëèâîñò³
îö³íêè âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ïðîãíîçíîìó ïåð³îä³ òà äîñòîâ³ðíîñò³ îòðèìàíèõ
ðåçóëüòàò³â.

Êðèòåð³ÿìè îö³íêè âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà ìîæóòü áóòè: äîäàíà ðèíêîâà âàðò³ñòü
(MVA); äîäàíà åêîíîì³÷íà âàðò³ñòü (EVA); äîäàíà âàðò³ñòü âëàñíîãî êàï³òàëó (SVA); ìîäåëü
Åäâàðäà Áåëëà Îëüñîíà (EBO); çáàëàíñîâàíà ñèñòåìà ïîêàçíèê³â (Balanced Scorecard —
BSC); ïîêàçíèê ñóêóïíî¿ àêö³îíåðíî¿ äîõ³äíîñò³ (TSR); äèñêîíòîâàíèé ãðîøîâèé ïîò³ê
(DCF); ãðîøîâèé ïîò³ê â³ääà÷³ íà ³íâåñòîâàíèé êàï³òàë (CFROI) òà ³íø³.

Êðèòåð³é îö³íêè âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà ïîâèíåí âèñòóïàòè íå ëèøå óçàãàëüíþþ-
÷èì ïîêàçíèêîì îö³íêè ïîòî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà îáìåæåíèé ïåð³îä, à, ïåðø
çà âñå, áóòè ö³ëüîâèì êðèòåð³ºì âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³.

Ââàæàºìî äîö³ëüíèì, ïðè îáðàíí³ äàíîãî êðèòåð³þ, âèêîðèñòîâóâàòè ïîêàç-
íèê åêîíîì³÷íî¿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ (EVA). Äàíèé ïîêàçíèê ìàº íèçêó ïåðåâàã: äîïîìàãàº
îö³íèòè çðîñòàííÿ äîáðîáóòó àêö³îíåð³â; â³äîáðàæàº ÿê³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
ïî â³äíîøåííþ äî «ï³äïðèºìñòâà-àíàëîãà», ùî ä³º â ïîä³áíèõ óìîâàõ ³ âèñòóïàº
àëüòåðíàòèâíèì îá’ºêòîì ³íâåñòóâàííÿ êàï³òàëó; º ³íäèêàòîðîì ÿêîñò³ ïðèéíÿòòÿ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü: äîäàòíå çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà ñâ³ä÷èòü ïðî çá³ëüøåííÿ âàðòîñò³,
â³ä’ºìíå — ïðî ¿¿ çíèæåííÿ; äàº çìîãó ïîòåíö³éíèì ³íîçåìíèì ³íâåñòîðàì îö³íþâàòè
âàðò³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ êîíäèòåðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèêà EVA âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ [1]:

EVA=NOPAT-IC ⋅ WACC, (1)

äå NOPAT — îïåðàö³éíèé ïðèáóòîê çà âèðàõóâàííÿì ñïëà÷åíèõ ïîäàòê³â; IC — ³íâå-
ñòîâàíèé êàï³òàë; WACC — ñåðåäíüîçâàæåíà âàðò³ñòü êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà.

Ðèñ. 2. «Äåðåâî ö³ëåé» äëÿ ñòðàòåã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ
ï³äïðèºìñòâ êîíäèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç ïîçèö³¿ âàðò³ñíîãî ï³äõîäó

 Максимізація вартості підприємства 

1. 
Економічні цілі 

2.  
Фінансові цілі 

3.  
Організаційні цілі 

4.  
Маркетингові цілі 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

  …   …   … 
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Ìîæëèâèìè ñïîñîáàìè ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèêà EVA º: îïòèì³çàö³ÿ âèòðàò,
äèâåðñèô³êàö³ÿ âèðîáíèöòâà òà ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³;
çìåíøåííÿ âàðòîñò³ âèêîðèñòîâóâàíîãî êàï³òàëó, ùî º ðåçóëüòàòîì åôåêòèâíî¿
ô³íàíñîâî¿ ïîë³òèêè; ³íâåñòóâàííÿ êîøò³â ó ïðîåêòè, ðåíòàáåëüí³ñòü ÿêèõ ïåðåâèùóº
âèòðàòè íà êàï³òàë, çàëó÷åíèé äëÿ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ ïðîåêò³â.

Ãóäâ³ë, º âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà â ðèíêîâèõ óìîâàõ
ãîñïîäàðþâàííÿ. Ïîíÿòòÿ ãóäâ³ëó â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó â³äîáðàæàºòüñÿ â Ï(Ñ)ÁÎ
19 «Îá’ºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ» ÿê: ïåðåâèùåííÿ âàðòîñò³ ïðèäáàííÿ íàä ÷àñòêîþ
ïîêóïöÿ ó ñïðàâåäëèâ³é âàðòîñò³ ïðèäáàíèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ àêòèâ³â òà çîáîâ’ÿçàíü
íà äàòó ïðèäáàííÿ [2].

Âèõîäÿ÷è ç âèùåçàçíà÷åíîãî, ãóäâ³ë, ñôîðìîâàíèé ï³äïðèºìñòâîì çà ïåð³îä
ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâèíåí ñòàòè îá’ºêòîì îö³íêè íå ò³ëüêè íà ìîìåíò çä³éñíåííÿ
ïðîäàæó ï³äïðèºìñòâà, à ïîâèíåí âðàõîâóâàòèñü ÿê îáîâ’ÿçêîâà ñêëàäîâà ïðè îö³íö³
ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Ôîðìóëà ðîçðàõóíêó ðèíêîâî¿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà ç âðàõóâàííÿì ãóäâ³ëó
ìàòèìå íàñòóïíèé âèãëÿä:
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äå IC
0
 — ³íâåñòèö³éíèé êàï³òàë; EVA

t
 — åêîíîì³÷íà äîäàíà âàðò³ñòü â ìàéáóòí³õ

ïåð³îäàõ; EVA
t+1

 — åêîíîì³÷íà äîäàíà âàðò³ñòü â ïîñòïðîãíîçíèõ ïåð³îäàõ; WACC —
ñåðåäíüîçâàæåíà âàðò³ñòü êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà; G — ñôîðìîâàíèé ãóäâ³ë ï³ä-
ïðèºìñòâà.

Ðîçðàõîâóþ÷è â òàêèé ñïîñ³á âàðò³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ìîæíà âèçíà÷èòè íå ëèøå
âàðò³ñòü âñüîãî ï³äïðèºìñòâà, àëå ³ éîãî ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â; âèçíà÷èòè âàðò³ñòü
ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïîòðåá ìàéáóòí³õ ³íâåñòîð³â òà âèÿâèòè ïîçèòèâí³ (íåãàòèâí³) óï-
ðàâë³íñüê³ ð³øåííÿ, ùî ïðèçâåëè äî çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

Íà çàâåðøàëüíîìó åòàï³ ñë³ä ðîçðîáèòè ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà â
ìåæàõ îáðàíî¿ ñòðàòåã³¿, îñê³ëüêè âàæëèâèì º åêîíîì³÷íå áà÷åííÿ íàéáëèæ÷èõ
ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ çã³äíî îáðàíî¿ ñòðàòåã³¿.

Âèñíîâêè. Çàïðîïîíîâàíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ åôåêòèâí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ êîí-
äèòåðñüêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ äàñòü çìîãó óïðàâë³íöÿì ïåðåãëÿíóòè óñòàëåí³ ïîãëÿäè
ùîäî ñòâîðåííÿ äîäàíî¿ âàðòîñò³; àêö³îíåðàì êîíòðîëþâàòè çðîñòàííÿ äîõîä³â íà
âêëàäåíèé êàï³òàë; ìåíåäæåðàì ïðè ïðèéíÿòò³ ³íâåñòèö³éíèõ ð³øåíü êåðóâàòèñÿ
îñíîâíîþ ìåòîþ — çðîñòàííÿ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
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Introduction
It is very important for businesses companies operating in goods and services

markets to understand the elements of macro-marketing environment, because it could
directly or indirectly influences the customers’ needs and wants. It is commonly
acknowledged that social-cultural environment (usually known as ‘social’ environment)
pays a paramount role in services sector, especially in the catering business, where
changes and fluctuations in customers’ social status and lifestyle priorities might directly
influence business performance.

Cultural differences here are viewed from a multi-cultural perspective, realizing
that different countries face different social-cultural challenges due to the cultural
diversity present in a particular geographical location. What might be traditional in one
country (e.g. food consumption, theatre going, tastes for music) may be a taboo in another.
For companies, which are sensitive to cultural and societal preferences of the consumers
social-cultural environment becomes a focal dilemma, that’s why it is important to perform
a closer scientific research on this subject matter.

Nowadays, the market of catering organizations is vast and caters for a variety of
tastes worldwide: 1) traditional food restaurants, 2) fast food restaurants, 3) cafes, 4)
institutional canteens, 5) Italian food restaurants, 6) Chinese food restaurants, fast food
kiosks and take-away, 7) Indian/Mexican food restaurants and take away; and many
more. Most of the foreign catering companies have to adapt their services (foods,
ingredients, food processing methods, serving hours, etc.) in different countries. For
example, an Italian pizza in Italy differs from the one made in Lithuanian pizzeria; or



163

Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39           Åêîíîì³êà

sushi in Lithuania is modified from its original version to suit the local tastes by
incorporating local foods and ingredients. And this is all done in order to serve the needs
and wants of the local customers.

Therefore, it is essential for catering companies to analyze the macro-marketing
environment (esp. modeling social-cultural environment) alongside the strategic planning
tools: 7P’s, SWOT, the pyramid of corporate social responsibility (see Fig. 1) and applying
the proposed methodology for a case studies of two catering companies in Lithuania.

The main research goal of this paper is to present the hypothetical model for
researching social-cultural environment for catering companies, which could be further
used for practical applications. In order to achieve the research goal, the following
research tasks are formulated:

1. To present a theoretical overview of macro-marketing environment.
2. To propose a methodological model in researching social-cultural environment

for catering companies.
3. To apply the hypothetical model to evaluate the social-cultural environment

for two catering companies in Lithuania, namely a) «Forto Dvaras» and b) «Karaliðkoji
Senoji Kibininë» Restaurant (KSK Restaurant).

Short Literature Overview on Macro-Marketing Environment
As two American professors indicate, there are six major forces in the company’s

macro environment [1]: a) demographic, b) economic, c) natural, d) technological, e)
political, and f) cultural. Another source states that «a PESTLE analysis — the
quintessential analysis tool for assessing factors in the external environment. PESTLE
stands for Political, Economic, Social, Technological, Legislative/legal, Eco-environmental»
[2]. Pride and Farrell indicate that the macro-environment consists of six criteria, though
deferent from the afore-mentioned ones: 1) competitive, 2) economic, 3) political, 4)
legal and regulatory and 6) socio-cultural [3]. A group of scientists present a wider
perspective on macro-environment in marketing research, namely: 1) demographic, 2)
economic, 3) legal & political. 4) social, 5) technological, 6) natural, 7) international [4].

In fact, the macro-environment in marketing could be titled in various
abbreviations, such as STEER, STEEP, DESTEP, STEP, PESTE, PESTEL, or PESTLE,
which usually is down-sized to PEST (Political, Economic, Social and Technological)
analysis. In this paper, the PESTED [5] version of macro-marketing environment will be
taken as a basis for further research in catering companies.

Modeling the Social-Cultural Environment and Strategic Tools for Planning
The way people eat has changed more in the past fifty years than in the previous

ten thousand. Therefore, companies have to adapt to the quickly changing markets and
eating habits of their customers. What also changed in the previous decades is that food

Fig. 1. The Logical Structure of the Current Research
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companies have never been so powerful in the history of catering business. In order to
satisfy the main need and want of the customer — to eat more and pay less, companies
have to even step on ethical questions.

Elements of social environment such as unemployment level, migration, level of education,
ethnic structural changes, birth/death change, and changing family structure, all of these
factors influence the market and therefore, should not be overlooked by any company.

In this paper, the macro-marketing environment will be studied using the research
model, proposed in Fig. 2, where PES(c)TED stands for: P — political-legal; E —
economic; S(c) — Social-cultural; T — technical; E — ecological; D — demographic. For
a clearer understanding of the research object which is social-cultural environment of
catering companies, the latter type of the environment will be split into two separate
fields (as Fig. 2 indicates): a) social environment, which encompasses unemployment
level, migration (internal & external), household structure & changes, age segmentation,
education segmentation, ethnical changes & globalization, changes in eating traditions
& customs; and b) cultural environment, which takes cultural values [6] of themselves,
others, organizations, the society, the nature, and the universe. In the proposed model
for social-cultural environment, the following strategic planning tools for researching
catering services are chosen — the 7P marketing mix, the pyramid of corporate social
responsibility (CSR) and the SWOT analysis.

The analysis of social environment for catering companies in Lithuania will be
defined here, following the proposed model. Unemployment level. Due to the economic
recession, many small businesses have gone bankrupt and catering companies were not
an exception. Therefore, the companies had to adapt to the changed situation in the
market. More and more catering companies started to offer special prices for daily
dinner’s or simply discounts for some of their foods. Migration (internal & external).
Internal migration: when people travel in Lithuania (the migration is internal) they
usually are customers of non-fast food restaurants. People usually choose regional foods,
if they go to Trakai «kibinai» is the most popular choice, or while visiting Klaipëda
people would most likely go to seafood or a fish restaurant. External migration: when
people travel outside Lithuania, their most common choice of catering company is usually
fast food. Due to lower prices, quick serving and no need of local language — fast food
restaurants are very suitable for travelers all over the world.

Fig. 2. The Proposed Research Model for Social-Cultural Environment
and their Strategic Planning Tools in Catering Services

Notes:

a) PES(c)TED is the
abbreviation for the elements of
macro-marketing environment:
P — political-legal; E —
economic; S(c) — Social-
cultural; T — technical; E —
ecological; D — demographic.

b) CSR — Corporate Social
Responsibility.

c) SWOT — Strengths,
Weaknesses, Opportunities and
Threats.

d) 7P — Product, Price,
Promotion, Place, People,
Processes and Physical
Environment.
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Household structure & changes. Fifty years ago a divorce was a rare thing.
Nowadays there are even businesses that specialize in quick divorces. This leaves to
more families with fewer traditions of family dinners. More children are living with one
working parent who is unlikely to make a home-made meal from scratch and therefore,
offers money for the child to buy something to eat ready-made from the school’s canteen.
That’s where catering companies come in. They offer take-away foods or foods that are
delivered to customers’ doors which is very convenient for people who do not have the
time to make food or eat away. However, it is important to mention that this situation
doesn’t usually occur in full families as home meal traditions are more common. Singles
are more apt to dine out rather than in, which is again an opportunity not to be missed
by catering companies in the vicinity.

Age segmentation. It is unlikely to meet a senior person in the McDonald’s or
near a Kebab kiosk in Lithuania (unless in the company of a grandson/-daughter). That
is because people of different ages choose different catering companies in Lithuania. The
seniors would usually eat at home and rarely eat in the restaurants due to low income. If
they do eat outside they usually choose a healthier food restaurant rather than a fast
foot. It may also be a traditional Lithuanian food restaurant. Whereas, young people are
becoming more and more favourable of fast food and therefore, choose a kebab kiosk or
McDonald’s/Hesburger/Pizzeria. Another reason why fast food restaurant are very
popular among young people is because they are the only ones that stay open very late or
even through the whole night. Education segmentation. It would be logical to think that
more intelligent people pay more attention to what they eat. It is true but only up to a
point. The main reason is that most educated Lithuanians have low incomes which influence
their choice of catering companies. An intellectual teacher might wish to choose a fancy
restaurant with live classical music; however, because he/she cannot allow themselves to
spend so much money, they choose cheaper alternatives like pizzerias. Catering companies
offer set menus for lunch for a wider segment now: students, civil workers, etc.

Ethnical changes & globalization. Due to globalization processes, different
restaurants, catering for diverse culture cuisine began their business in Lithuania. Exotic,
unseen and untried foods and dishes were in demand. However, Lithuanian catering
companies adapted different culture dishes to the Lithuanian market. Asian food is served
with greens, e.g. European cabbage and carrot mix (e.g. in GanBei Restaurant), sushi
isn’t made only out of raw fish (e.g. Yakata, GanBei), and Indian food is not as spicy as
in India (e.g. Redharane). Therefore, catering companies in Lithuania try to adapt their
menu to the local tastes with local ingredients available.

Changes in eating traditions & customs will be reviewed from a perspective of
Lithuanian traditional foods, school catering services, lunch time traditions, eating out,
home cooked meals, and fast-food preferences. Traditional foods in Lithuania are
considered dishes prepared from potatoes due to the agricultural nature of the country’s
economy. Nowadays, there are many people who fancy traditional dishes and choose
catering companies that provide such foods. Suitable examples of such catering companies
would be «Berneliø uþeiga», «Bajorkiemis», «Forto Dvaras», «Katpëdëlë» and others.
These companies are specifically oriented to those customers who wish to spend their
time in a surrounding that resembles Lithuanian traditions and customs with rich historical
heritage in the interior design and meals menu. School catering is probably one of the
segments that are now in deep renovation. Ten years ago most common foods at school
cafeterias were hotdog sausages, all sorts of soups and mashes. Now, due to the appearance
of fast-food restaurants in the market, cafeterias also upgraded their menu with less
healthy foods like pizzas, sandwiches and biscuits. They are simply adapting to the
changing eating habits of children. On the other hand, an increasing number of school
headmasters are calling off agreements with vending machines providers, as a source of
unhealthy foods — salty snacks, chocolate bars, fizzy drinks, etc. — in order to improve
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schoolchildren’s diets. Lunch time. Lithuanians have a deep tradition of having a lunch
break. Most catering companies respond to this fact by offering special prices on «set
dinner» offers, usually comprising of a two-course meal (a soup & a second course). This
way the customers are pulled to eat out of their office due to great offers (usually under
13Lt). Chinese restaurants in Lithuania buzz with popularity and they take a big share
in the lunch-time eating market, as they are able to offer up to 10-15 varieties for a
second course (as opposed to only two options offered by local restaurants. Eating out
traditions. Most Lithuanians go for dinner to more fancy restaurants or to places where
more interesting food is offered, for example Chinese, Japanese, Mexican, Indian or
other non-traditional eating out places. Home cooked meals. Lithuanians have deep
traditions for home cooked meals. No Christmas or Easter is imagined without mother’s
or grandmother’s home cooked meals, including desserts. Also, some Lithuanians still
have a tradition of having family dinners. People in the countryside still have very deep
traditions of making almost all meals at home. They make their own sausages, milk,
butter, cheese and other products. These days, home baked bread is becoming a hobby
for urban house-keepers as well: some bake bread at home cutting their family shopping
budgets, others — experiencing the exotic feelings of «something I did myself». Fast-
food restaurants have become so widely spread that Lithuania is not an exception. However,
most popular international fast-food restaurants like McDonald’s, KFC, and City Burger
have failed to reach their popularity tops in Lithuania. There is only one of each fast-
food restaurants in Kaunas. Yet, another sort of fast-food is taking momentum in Lithuania
is the Turkish «kebab» version — most likely adapted to suit the milder taste of a
Lithuanian customer. Kebab kiosks can be observed on any corner of the city, parking
space or next to the main country roads.

Results: The Case Study of Two Catering Companies in Lithuania
Two catering companies «Forto Dvaras» and KSK Restaurant in Lithuania were

selected due to their traditional cuisines in the country to investigate the social-cultural
environment and the strategic planning tools. The social environment will be analyzed
from the following strategic tools’ perspective: a) the 7P marketing mix; b) the pyramid
of corporate social responsibility (CSR); c) SWOT analysis. The cultural environment
will be analyzed from the perspective of cultural values model, comprising six criteria
(themselves, others, the organization, the society, the nature and the universe) (see Fig.
2). Due to a more detailed explanation on 7P mix, separate descriptions of selected
companies — «Forto Dvaras» and KSK Restaurant — will be presented (as indicated in
Fig. 2). Other forms of analysis in strategic planning tools — pyramid of CSR, SWOT
and cultural values — are demonstrated in a comparative way of thinking.

7 P’s Analysis for «Forto Dvaras»
Product. «Forto Dvaras» Restaurant is a catering company, where customers are

offered traditional Lithuanian dishes, and where they may simply chill out or disport.
This restaurant distinguishes from other immediate competitors by serving traditional
cuisine certified dishes. This restaurant also offers special ethnographic regional dishes.
All dishes are made with local products that distinguish with high quality. What is more,
«Forto Dvaras» offers additional services, such as catering for large tourist groups,
organizing business events, and offering degustation of Lithuanian dishes. This restaurant
is for those who value traditional Lithuanian cuisine. Price. The prices per meal are
quite average, aimed at people with middle or higher income. One main course is usually
priced at the choice from 9Lt to 25Lt. The prices are very competitive with direct
competition from such traditional Lithuanian cuisine restaurants as «Berneliø uþeiga»
and «Katpëdëlë». Market penetration strategy, used by this restaurant, is aimed
attracting as many local and foreign customers as possible; therefore, they are spending
efforts on business networking with tourist information agencies and large institutions.
The company attempts to get their products at minimum cost, which allows them to
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serve dishes at available prices. Promotion. «Forto Dvaras» pays attention to bringing
new clients, keeping loyal clients and promoting loyalty by introducing loyalty cards
and discounts. «Forto Dvaras» usually give discounts for their seasonal dishes in order
to attract customers. The restaurant caters for all sorts of special and national events
such as Easter, Mardi Gras, St. John’s Day, etc. are also used for customer attraction.
Customers are also informed about special offers through leaflet distribution or discount
coupons which are posted to local post boxes. «Forto Dvaras» possesses the website
www.dvaras.eu [7] where the latest information can be found about the company and
their promotional activities. Place. The researched subsidiary of «Forto Dvaras» is located
in Kaunas City, the shopping-mall «Molas». The area is private and cozy. The interior
reminds of a vision of a fairy tale also it has authentic elements which are imbedded in
traditional furniture decoration, sowing, embroidery and knitting, wood carvings. The
preparation of dishes may take a long time and this, unfortunately, upsets the customers;
therefore, a cozy and comfortable surrounding will help to increase customer satisfaction.
This pace is not for fast-goers. As «Forto Dvaras» restaurant is situated in a shopping-
mall, it ensures a comfortable approach and a large parking space is available for free.
People. The employees have their duties and responsibilities clear cut. The waiters have
the most physical contact with the customers, which influence customer satisfaction a lot
and they are safe-guarding their level of satisfaction. For this reason the employees are
very kind and well informed about the traditional dishes and their history. Process. The
process can be broken into several stages at «Forto Dvaras»: 1) service ordering has the
following procedure — the order is taken at the moment when the customers arrive and
are seated or the table reservation is available in order to avoid queues; 2) arriving to
the service comprises of the following elements — the customer is met and welcomed,
the menu is given for the customer for ordering the meal; the order is taken by the
waiter/-ess; 3) during the departure process the bill is given to the customer, the payment
is received and the thank-you-and-visit-us-again ceremony is performed; 4) after service
actions follow when the customers may comment the service on their website, recommend
this restaurant by viral marketing to friends or acquaintances or on the contrary — pass
no recommendations due to long waiting time at the table. How people consume services
at «Forto Dvaras»? The customers are offered to have breakfast, lunch, dinner at the
restaurant or just enjoy deserts or drinks at the bar. Banquet services are on offer, as
well as specialized restaurant events. Physical environment is achieved through the
interior design, table payout, presentation of dishes and the musical background of
«Forto Dvaras» restaurant. The theme of the restaurant is a traditional Lithuanian
country surrounding. Besides the fragments of the city, castles, trades, hunting scenes,
agriculturalist scenes, ornaments and colours typical for Lithuanian regions are dominant.
Typical dishes of different regions are put on separate menu pages. The Menu includes
not only traditional foods but also drinks such as cranberry juice, sour milk and curds,
own produce beer, birch sap, own produce bread kvass. Only Lithuanian music pieces
(folk, country and old-time hits) are played at «Forto Dvaras».

7P’s Analysis for «KSK Restaurant»
Product. Karaliðkoji Senoji Kibininë (KSK) Restaurant has differentiated its business

by aiming at providing a variety of pastries with different type of meat (except pork),
cheese, vegetables, mushrooms or even curds. At one going, they have 15 different types of
pastries and spend time and effort in improving recipes and ingredients on offer. KSK
Restaurant mainly serves traditional pastries called «kibinai» that are stuffed with beef
and lamb. They are prepared from the original recipe and technologies, which the Karaite
nation brought to Lithuania 600 years ago; these days «kibinai» are branded as «Culinary
Heritage Fund» national dish. KSK Restaurant also offers other exclusive meals and drinks
like homebrewed kvass, which are differentiated on the market by products quality and
exquisite taste of food. Price. KSK Restaurant has a simple and straightforward pricing
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approach of premium pricing. High quality products, in this case meals and drinks, are sold
at a higher price. As the name suggests, their specialty is pastries. KSK Restaurant’s pride
in their food quality and deep pastry traditions that reach back as far as 600 years, so they
believe they have a reason to price their food accordingly. The restaurant has two more
pricing strategies of optional product pricing, where someone orders a pastry (Kibinas) for
take-away and standard pricing for guests to eat in, with bouillon or as the menu of the
restaurant suggests eating it with pickled vegetables, so that adds to the price of simply
eating pasty alone. The other pricing strategy is promotional pricing. You can buy a discount
card with 15% discount for all meals per year. Promotion of the KSK Restaurant due its
unquestionable heritage cuisine invest into promotional activities very cautiously; therefore,
there is no advertising on TV or radio, but they do have their own website in four different
languages. They have put advertisements in popular Lithuanian websites like www.meniu.lt
[8] and www.restoranai.lt [9] pinpointing on their menu and prices, history, picture galleries;
and also more specific information like parking spaces or capacity of people the restaurant is
able to serve. KSK Restaurant is also situated in a way that you can see it from the highway
while driving, it also offers a fast drive in service called Kibin-drive, similar to MacDonald’s,
which may attract customers who have been on a long journey and want a quick snack. As
common for restaurants, on weekends there are music bands and singers who perform live on
stage for the guests and the shows are announced in advance, to attract more customers. The
final promotional effort of theirs is the ability to buy a discount card, which is provided by
the website www.restoranai.lt [9]. Place. There aren’t any other ways to buy the food from
the restaurant except directly going there, as this is common for restaurants, the only thing
you can do indirectly is order food to be picked up. This method is popular with various
events, when a specific amount of Karaite national food is ordered to be produced on time,
e.g. during Easter holidays the Karaite pastry cake with pop-seeds and raisins is very popular
in Lithuania. People. Judging from the comments on different websites, KSK Restaurant
provides excellent customer service and has a 4.7 rating out of 5 on the website
www.restoranai.lt. The staff is welcoming, friendly to customers and always with a smile;
the food is prepared quickly and with quality in mind. If timing is crucial then the restaurant
offers the Kibin-drive service, for those who are really hungry and don’t even want to leave
the car (the parking space is charged). Also, there are other people that add to the value to
customers indirectly like the singers and performers, gardeners and cleaners. The restaurant
is always in top shape and spotless thanks to them. The first thing you see when you go near
the restaurant is a big parking area, attractive Karaite architecture, well preserved gardens
and everything is clean [10]. The environment is wonderful and eye catching you can clearly
see where the WC is and it is easy to catch the attention of staff if you want something.
Process. Usual processes of a service business are adhered to in KSK Restaurant, applicable
in «Forto Dvaras» case. Though, the service process at KSK Restaurant might start from
visiting its website first. The selection of four languages gives freedom for a visitor to
investigate the menu and prices, which gives you an advantage of planning in advance and
not spending too much or being all puzzled about what to eat. A customer can also call the
restaurant’s number asking for service advice or even e-mailing them. Ordering food in
advance is also convenient and adds to the customer value. Having a drive-through fast food
pick up, decreases the load on waitresses and chefs and increases satisfaction of customers.
The physical environment in KSK Restaurant is nothing short of exceptional. The architecture
of the building looks unique, and the concept of a drive through in a sophisticated restaurant
adds the feeling of variety in it, and there is a fun factor like a vintage truck standing next
to the Kibin-drive that is carrying a large «kibin» pastry [10]. The interior design can seem
very serious at first sight and pretty close to Lithuanian traditions, because it resembles
Trakai town and its medieval red-brick castle. The walls are made of bricks and the floor is
made out of tiles, the tables are wooden, everything spacious, all to resemble luxurious
Middle Age castles. The interesting part is that it all blends in nicely with modern touches
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like changing lights, for example. There is also a place to play for children and a place to
have business conferences, so it’s pretty much a multi-purpose environment inside.

Comparative SWOT analysis for «Forto Dvaras» and KSK Restaurant
«Forto Dvaras», taking a market position of serving locals and foreign visitors in

Kaunas City (the second biggest city in Lithuania by its population) with national cuisine
meals, face a fierce competition from other competitors, who supply identical catering
services, such as «Berneliø uþeiga» («Bajorkiemis» — a subsidiary of «Berneliø uþeiga»)
and «Katpëdëlë».

The objective of KSK Restaurant is to serve as many people as possible while
maintaining high quality and customer satisfaction standards in Trakai town, which is
only 27km away from the capital city of Vilnius in Lithuania. Baring in mind that
Trakai town used to be the first capital of the country in the Middle Ages, its national
heritage being supported by Trakai Castle ensemble and the national cuisine of Karaites,
who have been residing here since 14th century.

The SWOT analyses for two selected catering restaurants in Lithuania are defined
and evaluated in Fig. 3 (for «Forto Dvaras») and Fig. 4 (for KSK Restaurant), pinpointing
their strengths, weaknesses, opportunities and threats.

Comparative Analysis for the Pyramids of CSR in «Forto Dvaras» and KSK
Restaurant

«Forto Dvaras» is in the second level of pyramid, i.e. legal responsibility. This
company operates according to the profit motive but at the same time «Forto Dvaras»
complies with the laws. «Forto Dvaras» pursue their economic missions within the
framework of the law. Also this restaurant provide goods and services that at least meet
the minimal legal requirements

KSK Restaurant does not go far in the pyramid of CSR, since it is a small enterprise
and does not possess a huge chain of restaurants, concentrating on the original location
of Trakai town. So at the bottom level of the pyramid it’s the economic responsibility of
being profitable and without it no business would exist. The restaurant also reaches the
second level of the pyramid of CSR, which is legal responsibility. The restaurant had
obeyed and still obeys the Lithuanian law. The highest level of CSR pyramid — the
philanthropic viewpoint — is observed for KSK Restaurant in rare cases of Karaite
traditions promotions, when they support local cultural events (concerts, competitions).

Fig 3. SWOT analysis for «Forto Dvaras», 2011      Fig 4. SWOT analysis for KSK restaurant, 2011
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Comparative Analysis of Cultural Environment in «Forto Dvaras» and KSK
Restaurant

The basis for comparing two selected Lithuanian catering companies — «Forto
Dvaras» and KSK restaurant lies in Fig. 2, comprising the cultural environment for
catering businesses. In the essence, six criteria were selected: themselves, others, the
organization, the society, the nature and the universe. The Table presents the findings
of the comparative analysis in accordance with the set methodology. Both selected catering
companies are sensitive in preserving national culinary heritage, but from different
cultural perspectives: a) «Forto Dvaras» stands out for its unique efforts to offer national
and traditional Lithuanian cuisine, while b) KSK Restaurant caters for the ones, who
want to indulge in the minority cultures in Lithuania, i.e., the cuisine, preserved for
600 years by the Karaites nation, producing authentic pastries — sweet and sour.

Table. Cultural Values at two Selected Lithuanian Restaurants, 2011

Conclusions

ѝ “FortoѝDvaras”ѝ KSKѝrestaurantѝ

ѝ
Themselvesѝ

Peopleѝhaveѝrestaurantѝ locationѝ
options:ѝ whichѝ “Fortoѝ Dvaras”ѝ
restaurantѝ toѝ chooseѝ inѝ theѝ
vicinity.ѝ

Canѝ satisfyѝ differentѝ customersѝ needs,ѝ fromѝ
childrenѝ toѝ businesspeople,ѝ andѝ hasѝ aѝ driveѝ
throughѝforѝcustomersѝinѝaѝhurry.ѝ

ѝ
ѝ

Othersѝ

“Fortoѝ Dvaras”ѝ offersѝ visitorsѝ
toѝ communicateѝ withѝ eachѝ
other,ѝ peopleѝ usuallyѝ appointѝ
meetingsѝ withѝ friendsѝ andѝ
foreignѝ guestsѝ toѝ spendѝ theirѝ
leisureѝtimeѝorѝbusinessѝlunches.ѝ

Youѝ canѝ alwaysѝ meetѝ newѝ peopleѝ inѝ aѝ
restaurant;ѝyouѝcanѝarrangeѝbanquets,ѝparties,ѝ
businessѝmeetings.ѝAlsoѝparentsѝ canѝ dineѝwellѝ
assuredѝthatѝtheirѝchildrenѝwillѝbeѝoccupiedѝbyѝ
restaurant’sѝpersonnelѝandѝwon’tѝrestrictѝthemѝ
fromѝhavingѝaѝpeacefulѝmeal.ѝ

ѝ
Organizationsѝ

“FortoѝDvaras”ѝcooperatesѝwithѝ
otherѝ institutionsѝ inѝ cateringѝ
forѝ symposiums,ѝ conferencesѝ
andѝ otherѝ business-relatedѝ
meetings.ѝAlsoѝ itѝ isѝ aѝplaceѝ forѝ
immenseѝ andѝ popularѝ tourists’ѝ
cateringѝfacilities.ѝ

Theѝ restaurantѝ triesѝ toѝ maintainѝ loyalѝ
customersѝ andѝ improveѝ itsѝ imageѝ asѝ anѝ
inseparableѝ partѝ ofѝ Trakaiѝ townѝ (Theѝ Oldѝ
Capitalѝ ofѝ Lithuania).ѝ Theyѝ sayѝ thatѝ ifѝ youѝ
haven’tѝtastedѝtheirѝpasty,ѝyouѝhaven’tѝbeenѝtoѝ
Trakaiѝtownѝyet.ѝ

ѝ
ѝ

Societyѝ

“Fortoѝ Dvaras”ѝ offersѝ theѝ
menu,ѝtheѝmainlyѝpartѝofѝwhichѝ
isѝ composedѝ fromѝ traditionalѝ
Lithuanianѝ dishes.ѝ Visitors,ѝ
whoѝ areѝ tradition-seekers,ѝ areѝ
ableѝ toѝ getѝ theirѝ mostѝ lovedѝ
foods.ѝ

KSKѝ Restaurantѝ hasѝ aѝ veryѝ patrioticѝ designѝ
thatѝ adheresѝ toѝ theѝ oldѝ Lithuanianѝ traditionsѝ
andѝ history,ѝ relatedѝ toѝ Tartarsѝ andѝ Karaitesѝ
nationalities,ѝ invitedѝ byѝ Vytautasѝ theѝ Greatѝ
duringѝ theѝ timesѝ ofѝ Lithuanianѝ Greatѝ
Dukedom.ѝTherefore,ѝKSKѝRestaurantѝ triesѝtoѝ
attractѝ peopleѝ whoѝ stillѝ feelѝ patrioticѝ aboutѝ
theirѝ country’sѝ multidimensionalѝ historyѝ andѝ
feelѝemotionalѝ forѝ theѝmiddleѝagesѝatmosphereѝ
inѝtheѝrestaurant.ѝѝ

ѝ
ѝ
ѝ

Natureѝ

“Fortoѝ Dvaras”ѝ hasѝ weakѝ
connectionѝwithѝnature.ѝFirstѝofѝ
all,ѝ inѝ“FortoѝDvaras”ѝyouѝhaveѝ
noѝ opportunitiesѝ toѝ sitѝ outsideѝ
becauseѝallѝseatsѝareѝ inside.ѝButѝ
theyѝ areѝ concernedѝ onѝ theѝ eco-
issuesѝ andѝ recycleѝpaper,ѝglass,ѝ
metalѝcans,ѝplastic,ѝandѝfood.ѝ

KSKѝ Restaurantѝ doesѝ notѝ haveѝ anyѝ seatingѝ
outside,ѝbutѝifѝoffersѝnaturalѝandѝfreshѝfoodѝtoѝ
itsѝcustomers,ѝpreparedѝ inѝTartarѝandѝKaraiteѝ
traditionalѝstyle.ѝAllѝagriculturalѝproductsѝareѝ
attainedѝ fromѝ localѝ produce,ѝmainlyѝ basedѝ onѝ
organicѝgrowingѝmethods.ѝPorkѝdishesѝareѝnotѝ
servedѝ inѝ thisѝ restaurantѝ dueѝ toѝ traditionalѝ
taboos.ѝ

ѝ
ѝ

TheѝUniverseѝ

“Fortoѝ Dvaras”ѝ presentsѝ aѝ
uniqueѝ opportunityѝ ofѝ
preservingѝ Lithuanianѝ eatingѝ
traditionsѝ inѝ aѝ bigѝ potѝ ofѝ theѝ
expandingѝEuropeanѝUnion.ѝ

Goingѝ toѝ thisѝ restaurantѝ mayѝ beѝ aѝ symbolicѝ
reliefѝ byѝ lookingѝ atѝ theѝ interiorѝ designѝ toѝ
rememberѝtheѝMiddleѝAgesѝinѝLithuaniaѝandѝitsѝ
nationalѝheritageѝofѝ theѝKaraitesѝnation,ѝwhenѝ
ourѝ countryѝ wasѝ theѝ lastѝ countryѝ toѝ remainѝ
anabaptizedѝinѝEurope.ѝ
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Theoretical and practical insights into the social-cultural environment of catering
business in Lithuania, gave rise to a set of conclusions, which are formulated in the
following statements:

· In order to reflect the background of social-cultural environment, the adequate
methodology was proposed, incorporating social environment, cultural environment and strategic
planning tools, such as 7P marketing mix, the SWOT analysis and the pyramid of CSR.

· Social-cultural environment in Lithuania is mostly influenced by traditions, migration
patterns, changes in the household structure age differentiation and tourist flows.

· Both selected catering companies are sensitive in preserving national culinary
heritage, but from different cultural perspectives: a) «Forto Dvaras» stands out for its
unique efforts to offer national and traditional Lithuanian cuisine, while b) KSK
Restaurant caters for the ones, who want to indulge in the minority cultures in Lithuania,
i.e., the cuisine, preserved for 600 years by the Karaites nation, producing authentic
pastries — sweet and sour.

· What is distinctive between the two catering companies, the location of their
facilities? «Forto Dvaras» is located in Kaunas — the second largest city in Lithuania
(100km from capital city Vilnius), which was called the Temporary Capital of Lithuania
in between wars. In the meanwhile, KSK Restaurant is located in Trakai town, which
27km away from capital city Vilnius. This is historical location of Lithuania’s first capital
over 600 years ago.

· «Forto Dvaras» tries to influence general social-cultural business environment
by fostering Lithuanian traditions in the field of national cuisine.

· KSK Restaurant cannot influence the social-cultural environment noticeably, but
it can adapt to it and try to meet social-cultural needs, wants and values of the customer.
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Ðîçðîáëåí³ îñíîâí³ íàïðÿìè ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ðîçâèòêó ìàëîãî
á³çíåñó, íàì³÷åí³ øëÿõè îïòèì³çàö³¿
ñòðóêòóðíèõ ïðîïîðö³é ³ ðîçâèòêó
³íòåãðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ì³æ ñôåðàìè àã-
ðàðíî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó. Çíà÷íà
óâàãà ïðèä³ëåíà óäîñêîíàëåííþ ô³íàíñó-
âàííÿ ³ êðåäèòóâàííÿ ìàëîãî ï³äïðèºì-
íèöòâà àãðîïðîìèñëîâî¿ ñôåðè.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìàëå ï³äïðèºì-
íèöòâî, åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà, åêîíî-
ì³÷íèé ìåõàí³çì, ðåãóëÿòîðíà ïîë³òè-
êà, äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ.

Basic ways of improvement of ef-
ficiency of development of small-scale busi-
ness were developed, the ways of optimi-
zation of structural proportions and develop-
ment of the integration processes between
the spheres of agrarian-industrial complex
were shaped. It was placed high emphasis
on improvement of financing and credi-
ting of small-scale enterprise of factory-
farm sphere.

Key words: small-scale enterprise,
economics of enterprise, economic mecha-
nism, regulatory policy, state manage-
ment.

© Â.Â. Ñòåãóðà, 2011

Âñòóï. Âåëèêà óâàãà, ÿêó ïðèä³ëÿº äåðæàâà ìàëîìó á³çíåñó ó ðîçâèíåíèõ êðà¿-
íàõ, îáóìîâëåíà çíà÷åííÿì äàíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè â åêîíîì³÷íîìó ï³äíåñåíí³,
ïðîäîâîëü÷³é ³ ñèðîâèíí³é áåçïåö³ òà ñîö³àëüí³é ñòàá³ëüíîñò³ êðà¿í. Íå ìîæíà ïåðå-
îö³íèòè çíà÷åííÿ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíåñó ó çàáåçïå÷åíí³ ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³ òà
çíÿòò³ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè ó ñóñï³ëüñòâ³, ðåàë³çàö³¿ ï³äïðèºìíèöüêèõ çä³áíîñòåé,
ôîðìóâàíí³ äîõîä³â ³ çàáåçïå÷åíí³ â³äòâîðåííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè íàñåëåííÿ.

Àêòóàëüíèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ðîçâèòêó ìàëîãî á³çíåñó ³ ó ïðîöåñ³ åêîíîì-
³÷íîãî ðîñòó. Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ï³äïðèºìñòâà öüîãî ñåêòîðà íå ÿâëÿþòüñÿ ïîòóæ-
íèì äæåðåëîì íàäõîäæåíü ó áþäæåò, â àãàðíîìó ñåêòîð³ âîíè âèêîíóþòü êîíêðåòí³
ôóíêö³¿, ÿê³ ìîæíà óçàãàëüíèòè íàñòóïíèì ÷èíîì. Ïåðøà — öå ôóíêö³ÿ êàòàë³çàòî-
ðà ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³ ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ
ñïðèÿº ðîçøèðåííþ ñïåêòðà âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ àãðàðíî¿ ñêëàäîâî¿ ÀÏÊ, ÿê éîãî
îñíîâè, âèíèêíåííþ íîâèõ ïðîãðåñèâíèõ íàïðÿì³â ó âèðîáíèöòâ³ ïðîäóêö³¿. Äðóãà —
öå îá’ºäíóþ÷à ôóíêö³ÿ, ÿêà âèêîíóºòüñÿ ìàëèìè ï³äïðèºìñòâàìè çàâäÿêè ¿õ ê³ëüêîñò³
³ òåðèòîð³àëüí³é ðîçïîâñþäæåíîñò³. Ï³äïðèºìñòâà äàíèõ âèä³â çàéìàþòü òàê³ í³ø³,
ÿê³ º åêîíîì³÷íî íåâèã³äíèìè àáî çàíàäòî ðèçèêîâàíèìè äëÿ êðóïíèõ ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Òðåòÿ — öå ôóíêö³ÿ çàäîâîëåííÿ ñïîæèâ÷îãî ïîïèòó íàñåëåí-
íÿ. Ìîá³ëüí³ñòü ³ ãíó÷ê³ñòü ï³äïðèºìñòâ äàíîãî ñåêòîðó äîçâîëÿº øâèäêî ðåàãóâàòè íà
çàïèòè ñïîæèâà÷³â ó â³äïîâ³äíîñò³ äî çì³í ó ïîïèò³, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó îáóìîâëþþòüñÿ
ïîòðåáàìè, ùî çì³íþþòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç óñâ³äîìëåííÿì åêîëîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðîáëåì,
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çàáåçïå÷åííÿì çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Çä³éñíèòè àíàë³ç òåíäåíö³¿ ó ðîçâèòêó ìàëîãî á³çíåñó
â ÀÏÊ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³, âèÿâèòè ïðîáëåìè ó â³äòâîðþâàëüíîìó ïðîöåñ³ àãðî-
ïðîìèñëîâî¿ ñôåðè òà çðîáèòè ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ¿õ âèð³øåííÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì
ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâ ìàëîãî á³çíåñó.

Ðåçóëüòàòè. Ìàëèé á³çíåñ ³ñòîðè÷íî äîâ³â ñâîþ ïðîäóêòèâí³ñòü ó ñ³ëüñüêîìó
ãîñïîäàðñòâ³, âèð³øóþ÷è íèçêó ïðîáëåì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî õàðàêòåðó. Ó Çà-
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êàðïàòñüê³é îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ñòàá³ëüíà òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ìà-
ëèõ ï³äïðèºìñòâ ó âñ³õ ñôåðàõ åêîíîì³êè. Ðàçîì ç òèì, òåìï ðîñòó ê³ëüêîñò³ ìàëèõ
ï³äïðèºìñòâ ó îáëàñò³ ñêëàâ çà òðè ðîêè 111,4%, à ïî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó —
104,4%, â ðåçóëüòàò³ ÷îãî ¿õ ÷àñòêà â åêîíîì³ö³ îáëàñò³ çìåíøèëàñü ç 7,6 äî 7,0%

Íåãàòèâíîþ õàðàêòåðíîþ öüîãî ïåð³îäó òåíäåíö³ºþ º òàêà, ùî ÷àñòêà âèðîá-
íèöòâà ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ó çàãàëüíîìó âèðîáíèöòâ³ çìåí-
øèëàñü çíà÷íî á³ëüøå í³æ ÷àñòêà ï³äïðèºìñòâ. Öå â³äáèâàº ïðîöåñ çíèæåííÿ àêòèâ-
íîñò³ ñóá’ºêò³â ìàëîãî á³çíåñó àãðàðíî¿ ñôåðè â åêîíîì³÷íîìó ï³äíåñåíí³ ãàëóç³ ³
ðåã³îíó ³ ¿õ åôåêòèâíîñò³. ×àñòèíà çàðåºñòðîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ íå çä³éñíþþòü âè-
ðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çàëèøàþ÷èñü ô³êòèâíèì ó÷àñíèêîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ïèòîìà âàãà ìàëèõ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ó îïåðàö³éíèõ âèòðàòàõ âñ³õ ìàëèõ
ï³äïðèºìñòâ ñêîðîòèëàñü çà ö³ ðîêè ó á³ëüøîìó ñòóïåí³ í³æ âèðîáíèöòâî — ç 7,7 äî
6,9%, ùî â³äáèâàº ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ çìåíøåííÿ ìàòåð³àëîºìíîñò³ âèðîáíèöòâà.
Öå îñîáëèâî âàæëèâî çà ðèíêîâèõ óìîâ ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê ÿê ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå
âèðîáíèöòâî â³äçíà÷àºòüñÿ âèñîêîþ ìàòåð³àëîºìí³ñòþ, ÿêà âïëèâàº íà ð³âåíü êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿ íà âíóòð³øíüîìó ³ çîâí³øí³õ ðèíêàõ, ð³âåíü éîãî ðåíòà-
áåëüíîñò³ ³ ïðèáóòêîâîñò³, ñòóï³íü äîõîäíîñò³. ßêùî â ñåðåäíüîìó ïî åêîíîì³ö³ ðåã³î-
íó ÷àñòêà ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò âèðîáíèöòâà â óñ³õ âèòðàòàõ ñóá’ºêò³â ìàëîãî á³çíåñó
ñòàíîâèòü 34,1%, òî ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ — 46,8%. Âàæëèâî, ùî ïåðåâèùóþòü
ñåðåäí³é ïî ìàëèõ ï³äïðèºìñòâàõ ð³âåíü (104,5 êîï./ãðí.) ³ âèòðàòè íà îäèíèöþ ïðî-
äóêö³¿ ³ ñêëàäàþòü 115,9 êîï./ãðí. (òàáëèöÿ). Ïðèâåäåí³ äàí³ õàðàêòåðèçóþòü âèðîá-
íèöòâî ó ìàëèõ ï³äïðèºìñòâàõ àãðàðíî¿ ñôåðè îáëàñò³ ÿê íåäîñòàòíüî åôåêòèâíå.

Òàáëèöÿ. Ñòðóêòóðà îïåðàö³éíèõ âèòðàò ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà

 Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ó 2009 ðîö³

Ï³äâàëèíè â³äòâîðåííÿ ³ ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà ôîðìóþòü ³íâåñòèö³éí³
ïîòîêè, ÿê³ â³äíîâëþþòü ³ çàáåçïå÷óþòü ðîçøèðåíå â³äòâîðåííÿ îñíîâíîãî êàï³òàëó ³
çàêëàäàþòü ï³äâàëèíè íàñòóïíîãî çðîñòàííÿ. Íåîáõ³äíî â³äì³òèòè, ùî îñòàíí³ ðîêè
ñêëàëàñü ÷³òêà òåíäåíö³ÿ äî âèïåðåäæàþ÷îãî çðîñòàííÿ îáñÿã³â ³íâåñòèö³é â îñíîâ-
íèé êàï³òàë ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³. ̄ õ ÷àñòêà ó çàãàëü-
íîìó ³íâåñòóâàíí³ ìàëîãî á³çíåñó çá³ëüøèëàñü ç 2,6 äî 5,0%. Çà îñòàíí³ òðè ðîêè
îáñÿã ³íâåñòèö³é â ìàë³ ï³äïðèºìñòâà îáëàñò³ çð³ñ âäâ³÷³, à ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî —
ìàéæå ó ÷îòèðè ðàçè.

Ïðèâåäåí³ âèùå äàí³ ùîäî ïèòîìèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äîïîâíþþòüñÿ àíàë³çîì ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ¿õ ä³ÿëüíîñò³,
ÿêèì íà ñó÷àñíîìó åòàï³ º çáèòîê. Äèíàì³êà ïîêàçíèê³â çáèòêîâîñò³ ñóá’ºêò³â ìàëî-
ãî á³çíåñó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³, ç îäíîãî áîêó äàº ï³äñòàâè äëÿ ïðîãíîçó-

Всі
витрати

Уѝтомуѝчисліѝзаѝелементами

Матеріальні
витрати

Амортиза-
ціяѝоснов-
нихѝзасобів

Витрати
наѝоплату
праці

Відраху-
ванняѝна
соціальні
заходи

Інші
витрати

Поѝвсіхѝмалихѝпідпри-
ємствах,ѝ%

100 34,1 8,0 22,9 4,2 30,8

Сільське,ѝлісовеѝтаѝрибне
господарство,ѝ%

100 46,8 11,0 21,3 3,1 17,8

Витратиѝпоѝвсіхѝмалих
підприємствахѝкоп./ѝгрн.

104,5 35,6 8,4 23,9 4,4 32,2

Витратиѝсільського,ѝлісо-
вогоѝтаѝрибногоѝгоспо-
дарствоѝкоп./грн.

115,9 54,3 12,7 24,7 3,6 20,6
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âàííÿ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³, à ç äðóãîãî â³äáèâàº âàæêèé
ô³íàíñîâèé ñòàí àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ ìàëèõ ôîðì.

Òàê, ó 2008 ðîö³ â³äñîòîê çáèòêîâèõ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ïî åêîíîì³ö³ îáëàñò³
ñòàíîâèâ 30,9, à ïî ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâó — 38,8, ó 2009 ðîö³ ö³ ïîêàçíèêè çì³íè-
ëèñü â³äïîâ³äíî íà 25,0 ³ 29,7. Â òîé æå ÷àñ çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â ïî ìàëèõ ï³äïðèº-
ìñòâàõ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà çðîñëà ó á³ëüøîìó ñòóïåí³ í³æ ïî óñ³õ ìàëèõ ï³äïðèº-
ìñòâàõ ³ çá³ëüøèëàñü ç 11,3 % ¿õ ñóìè äî 14,7 %.

 Ïî îáëàñò³ âèä³ëåíî ìàéíà ãðîìàäÿíàì íà çàãàëüíó ñóìó 215 ìëí ãðí, ùî
ñòàíîâèòü ìàéæå 89 % óñ³º¿ ñóìè ìàéíà. Ñóìà âèä³ëåíîãî ìàéíà ðîçïîä³ëÿºòüñÿ
íàñòóïíèì ÷èíîì: â îðåíäó ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïåðåäàíî ìàéíà íà
ñóìó 59,5 ìëí ãðí àáî 28 %, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïàéîâèêàìè ñàìîñò³éíî 155,5 ìëí.ãðí.
àáî 72 % óñüîãî ìàéíà. Ó Çàêàðïàòò³ âèÿâèëè áàæàííÿ ãîñïîäàðþâàòè ñàìîñò³éíî ó
îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ 63 òèñÿ÷³ âëàñíèê³â çåìåëüíèõ ñåðòèô³êàò³â,
òîáòî ìàéæå 52 % ¿õ çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³.

Ðåçóëüòàòîì ðåôîðìóâàííÿ ó àãðàðí³é ñôåð³ ÀÏÊ óòâîðèëîñü 1377 ôåðìåðñü-
êèõ ãîñïîäàðñòâ, 158 ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, 25 ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ âèðîáíè-
÷èõ êîîïåðàòèâ³â, 20 ïðèâàòíèõ (ïðèâàòíî-îðåíäíèõ) ï³äïðèºìñòâ, 6 — ³íøèõ àãðî-
ôîðìóâàíü. Âàæëèâî, ùî ñòðóêòóðà ä³þ÷èõ ï³äïðèºìñòâ çà îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâè-
ìè ôîðìàìè ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ îáëàñò³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òàêî¿ ïî Óêðà¿í³.
Òàê, ïî Óêðà¿í³ ÷àñòêà ñåëÿíñüêèõ (ôåðìåðñüêèõ) ãîñïîäàðñòâ ñòàíîâèòü 70,4 óñ³õ
ï³äïðèºìñòâ, à ïî Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ — 84,5 %, ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ — 15,2
³ 11,1 %, ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ â³äïîâ³äíî — 6,7 ³ 0,9 %, âèðîáíè÷èõ êîîïåðàòèâ³â —
3,5 ³ 0,9 %, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ 0,9 ³ 1,2 %, ³íøèõ ôîðì — 3,3 ³ 1,2 %.

Òàêèì ÷èíîì íà Çàêàðïàòò³ íà ñó÷àñíîìó åòàï³ äîì³íóþòü äâ³ îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ ôîðìè ãîñïîäàðþâàííÿ — ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà ³ ãîñïîäàðñüê³ òîâàðè-
ñòâà, ÿê³ ñêëàäàþòü á³ëüø ÿê 95% óñ³õ ï³äïðèºìñòâ. Ñïåöèô³êà îðãàí³çàö³éíî-ïðà-
âîâèõ ôîðì îáëàñò³ çóìîâëåíà ñïåöèô³êîþ ïðèðîäíîêë³ìàòè÷íèõ óìîâ, íåäîñòàòí³-
ñòþ ïðàâîâî¿ áàçè ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìíèöòâà, îñîáëèâîñòÿìè ïðîöåñó ðåôîðìóâàí-
íÿ ÊÑÏ, íåçàâåðøåí³ñòþ êîîïåðóâàííÿ ³ âõîäæåííÿ ó ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñüêèõ òî-
âàðèñòâ, ñòðóêòóðîþ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, îñîáëèâîñòÿìè âèðîùóâàíèõ êóëüòóð
òà îðãàí³çàö³¿ òâàðèííèöüêî¿ ãàëóç³.

Â ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ ÊÑÏ òà ñòâîðåííÿ íîâî¿ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ îñíî-
âè ãîñïîäàðþâàííÿ íà ñåë³ â îáëàñò³ âèÿâèëàñü íèçêà ïðîáëåì, ñåðåä ÿêèõ ñë³ä â³äçíà-
÷èòè íàñòóïí³: íåäîñêîíàëà îðãàí³çàö³éíà ñòðóêòóðà ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ òà
âèðîáíè÷èõ êîîïåðàòèâ³â, ÿê³ ìàþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü çàñíîâíèê³â (³íîä³ äîñÿãàº 100
îñ³á), ùî óñêëàäíþº ïðèéíÿòòÿ ãîñïîäàðñüêèõ ³ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü; ïîäð³áíåí³ñòü
çåìåëüíèõ ìàñèâ³â, ñëàáêà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà áàçà, ô³íàíñîâà íåäîñòóïí³ñòü êðå-
äèòíèõ ðåñóðñ³â äëÿ ðîçøèðåííÿ âèðîáíèöòâà òîùî.

Ó çâ’ÿçêó ç âèêëàäåíèì íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ³ñíóþòü ïðîáëåìè ùîäî åôåêòèâ-
íîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ñàìîñò³éíî ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêò³â, âèð³øåííÿ ÿêî¿ ëå-
æèòü ó ïëîùèí³ ñòâîðåííÿ îáñëóãîâóþ÷èõ êîîïåðàòèâ³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ, çìåíøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ çàñíîâíèê³â äî 3 îñ³á àáî îðãàí³çàö³¿ íà áàç³ ñòâîðåíèõ ñòðóêòóð ç âåëè-
êîþ ê³ëüê³ñòþ çàñíîâíèê³â ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ. Êðîêîì ó íàïðÿì³ ïîêðàùåííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ íîâèõ ìàëèõ àãðîï³äïðèºìñòâ ïîâèííå ñòàòè ïðèéíÿòòÿ íèçêè çà-
êîí³â, ÿê³ äîçâîëÿòü çàïðîâàäèòè ³ïîòåêó çåìë³, ÿê åôåêòèâíîãî çàñîáó ðîçâèòêó
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè âèðîáíèöòâà íà îñíîâ³ çàïðîâàäæåííÿ äîâãîñòðîêîâîãî ³
íèçüêî â³äñîòêîâîãî êðåäèòóâàííÿ. Ñåëÿíñüê³ (ôåðìåðñüê³) ãîñïîäàðñòâà, îðãàí³çà-
ö³éíî-åêîíîì³÷íà îñíîâà ³ â³äíîñèíè âëàñíîñò³ â ÿêèõ àíàëîã³÷í³ îñîáèñòèì ãîñïî-
äàðñòâàì íàñåëåííÿ, â³ä³ãðàþòü âñå á³ëüøó ðîëü ó ðîçâèòêó ïðîäóêòèâíèõ ñèë ðåã³îíó.
Ïåðåâàãà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ íàä îñîáèñòèìè ïîëÿãàº ó òîìó, ùî âîíè º á³ëüø
ìàñøòàáíèìè, òîáòî ³ñíóþòü óìîâè äëÿ êîìïëåêñíî¿ ìåõàí³çàö³¿, à íàòîì³ñòü ï³äâè-
ùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³.
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Â Óêðà¿í³ ôåðìåðñòâî çíàõîäèòüñÿ ó ñòàä³¿ ñòàíîâëåííÿ, ùî îáóìîâëþº íå-
ñòàá³ëüí³ñòü äàíîãî ñåêòîðó àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà ÿê çà ê³ëüê³ñòþ ãîñïîäàðñòâ, òàê
³ çà ¿õ ïðîäóêòèâí³ñòþ. Ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî âèñòóïàº îäí³ºþ ç ôîðì àãðîá³çíå-
ñó, ï³äïðèºìíèöòâà ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ÿêå íàé÷àñò³øå óòâîðþºòüñÿ ÿê ñ³ìåéíå
ï³äïðèºìñòâî ç ìåòîþ îòðèìàííÿ äîõîäó â ðåçóëüòàò³ âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, ¿¿ ïåðåðîáêè ³ ðåàë³çàö³¿.

Îñíîâîþ çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè ä³ÿëüíîñò³ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ â Óêðà¿í³ âè-
ñòóïàº Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî ñåëÿíñüêå (ôåðìåðñüêå) ãîñïîäàðñòâî», à òàêîæ òàêèìè
çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè ÿê³ ðåãëàìåíòóþòü ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü âçàãàë³ —
Çàêîíè Óêðà¿íè «Ïðî âëàñí³ñòü», «Ïðî ï³äïðèºìíèöòâî», Çåìåëüíèé êîäåêñ Óêðà¿-
íè. Ö³ çàêîíè âèçíà÷àþòü îñíîâè ôåðìåðñòâà ó íàø³é äåðæàâ³, âèçíà÷àþòü ¿¿ ìåæ³ ³
íàäàþòü òàê³ âàæëèâ³ ãàðàíò³¿ ÿê ð³âí³ñòü ç ³íøèìè ôîðìàìè ãîñïîäàðþâàííÿ íà
ñåë³ ³ ñàìîñò³éí³ñòü ó âèðîáíè÷³é òà êîìåðö³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Âêàçàí³ çàêîíè ðîçðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì îñíîâíèõ ïðèíöèï³â óòâîðåííÿ ³
ä³ÿëüíîñò³ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ÿêèìè º : äîáðîâ³ëüí³ñòü (³í³ö³àòèâà ñòâîðåííÿ
íàëåæèòü ñàìèìè ïðàö³âíèêàì), ñàìîñò³éí³ñòü ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (íåâòðó÷àí-
íÿ ç áîêó äåðæàâè), ð³âí³ñòü ï³äïðèºìñòâ äàíîãî ñåêòîðó ç ³íøèìè ôîðìàìè ãîñïî-
äàðþâàííÿ ó ÀÏÊ, ð³âí³ñòü ïðàö³âíèê³â ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ç ïðàöþþ÷èìè ó
³íøèõ âèäàõ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åí³ ðîçì³ðè ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ äëÿ âèðîáíèöò-
âà ïðîäóêö³¿ ðîñëèííèöòâà, ¿¿ ïåðåðîáêè ³ çáåð³ãàííÿ ñòàíîâëÿòü íå á³ëüøå 50ãà
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ óã³äü ³ 100 ãà óñ³õ çåìåëü, à ó òðóäîíåäîñòàòí³õ ðàéîíàõ —
100 ãà ð³ëë³. Òèïîðîçì³ðíèé ðÿä ñåëÿíñüêèõ (ôåðìåðñüêèõ) ãîñïîäàðñòâ ó òâàðèí-
íèöòâ³ âèçíà÷åíî íàñòóïíèì ÷èíîì: ìîëî÷í³ ôåðìè íà 10, 25 ³ 50 êîð³â, âóçüêîñïåö-
³àë³çîâàí³ ç âèðîùóâàííÿ òåëÿò ðåìîíòíîãî ìîëîäíÿêó; ôåðìè ç âèðîùóâàííÿ ³
â³äãîä³âë³ ìîëîäíÿêó âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè ìîëî÷íèõ ïîð³ä íà 50 ³ 100 ãîë³â îäíî-
÷àñíîãî óòðèìàííÿ; ôåðìè ñïåö³àë³çîâàíèõ ì’ÿñíèõ ïîð³ä õóäîáè íà 25, 50 ³ 100
êîð³â ç âèðîùóâàííÿì òà â³äãîä³âëåþ ìîëîäíÿêó; ôåðìè ç â³äãîä³âë³ ñâèíåé íà 50,100
³ 300 ãîë³â îäíî÷àñíî¿ â³äãîä³âë³; â³â÷àðñüê³ ôåðìè íà 250 òà 500 ìàòîê (³ç çàê³í÷å-
íîþ ñòðóêòóðîþ ñòàäà); ôåðìè ç âèðîáíèöòâà ì’ÿñà ïòèö³ (êóðåé, ³íäè÷îê, ãóñåé) íà
1,3 ³ 5 òèñÿ÷ ãîë³â íà ð³ê.

Äèíàì³êà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó Çàêàðïàòò³ â³äçíà÷àëàñÿ ñòàá³ëüí³ñòþ,
çà 2003-2009 ðîêè ¿õ ê³ëüê³ñòü çá³ëüøèëàñü â 1,7 ðàçè ³ äîñÿãëà 2 òèñ. Ïëîùà ñ³ëüãîñ-
ïóã³äü ó ðîçïîðÿäæåíí³ öèõ ãîñïîäàðñòâ, â òîìó ÷èñë³ ð³ëëÿ çá³ëüøèëàñü â 2,1 ðàçè.
Îäíàê ó 2008 ðîö³ â³äì³÷àºòüñÿ îäíî÷àñíå çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãîñïîäàðñòâ ö³º¿ êà-
òåãîð³¿ ³ ðîçì³ð³â ¿õ ñ³ëüãîñïóã³äü, ùî ïîÿñíþºòüñÿ äâîìà îáñòàâèíàìè. Ïî-ïåðøå,
â³äáóëîñü îá’ºäíàííÿ ìàëèõ ãîñïîäàðñòâ ç íåâåëèêîþ ïëîùåþ ñ³ëüãîñïóã³äü (1-2 ãà),
ùî âïëèíóëî íà ¿õ ê³ëüê³ñòü; ïî-äðóãå, â ðåçóëüòàò³ ñêëàäíîñò³ òàêî¿ ôîðìè ãîñïîäà-
ðþâàííÿ, íåñòà÷³ ô³íàíñîâèõ êîøò³â, âåëèêî¿ ïðàöåºìíîñò³ ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ðîçïî-
÷àëàñü ÷àñòêîâà â³äìîâà â³ä ôåðìåðñòâà.

Òàê, ó 2008 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ³ ¿õ ñ³ëüãîñïóã³äü ñêîðîòè-
ëàñü íà 0,7 %, ó 2009 ðîö³ ê³ëüê³ñòü ñêîðîòèëàñü òàêèì ñàìèì òåìïîì, à ïëîùà ñ³ëüãîñ-
ïóã³äü ùå á³ëüøå — íà 15%, ùî îáóìîâëåíå ïðîáëåìàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç îáðîáêîþ
âåëèêî¿ çåìåëüíî¿ ïëîù³, íåäîñòàòí³ì ð³âíåì ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè.

Ó çâ’ÿçêó ç âèêëàäåíèì íà ñó÷àñíîìó åòàï³ îñíîâíà ìàñà ôåðìåðñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ íå ìàº ïîòóæíîãî çåìëåâîëîä³ííÿ ³ íå ïðàãíå éîãî. Òàê, ìàéæå 56 % óñ³õ
ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ìàþòü çåìëåâîëîä³ííÿ äî 3 ãà, 23 % — 3,1 –5 ãà, 11,9 % —
5,1 — 10 ãà, ³ ëèøå 0,5 % (7 ãîñïîäàðñòâ) — ïîíàä 100 ãà ñ³ëüãîñïóã³äü.

Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ãîñïîäàðñòâ çîñåðåäæåíà ó Âèíîãðàä³âñüêîìó ðàéîí³
(25,9%), îäíàê íà îäíå ãîñïîäàðñòâî òóò ïðèïàäàº ëèøå 4 ãà ñ³ëüãîñïóã³äü, ó Áåðå-
ã³âñüêîìó ðàéîí³ — 21,2 % ïðè 7,4 ãà ñ³ëüãîñïóã³äü íà ãîñïîäàðñòâî, â Óæãîðîäñüêî-
ìó — 18,5 % ³ 12 ãà ñ³ëüãîñïóã³äü íà ãîñïîäàðñòâî, ó Ìóêà÷³âñüêîìó — 15,3 % ³ 7,5 ãà



176

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

íà ãîñïîäàðñòâî. Íàéìåíøå ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ñòâîðåíî ó Âåëèêîáåðåçíÿíñü-
êîìó ³ Ïåðå÷èíñüêîìó ðàéîíàõ îáëàñò³ –0,7 %, ÿê³ º íàéìåíø³ çà ÷èñåëüí³ñòþ
íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ñ³ëüñüêîãî, äå â ñåðåäíüîìó íà îäíå ãîñïîäàðñòâî ïðèïàäàº
7,3-7,6 ãà ñ³ëüãîñïóã³äü.

Íàéêðóïí³ø³ çà ïëîùåþ ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà â Õóñòñüêîìó ðàéîí³ — 16 ãà
íà ãîñïîäàðñòâî.

Íåñòàá³ëüí³ñòü ó çàãàëüí³éåêîíîì³÷í³é êîí’þíêòóð³ âèðîáíèöòâà â ÀÏÊ îá-
ëàñò³ ³ ðîçâèòêó ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ âïëèâàº íà ïîêàçíèêè ñïåö³àë³çàö³¿ îñ-
òàíí³õ, ¿õ âíåñîê ó àãðàðíå âèðîáíèöòâî ³ çàáåçïå÷åííÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ. òàê, ó
ãàëóç³ òâàðèííèöòâà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çìåíøåííÿ ïîãîë³â’ÿ õóäîáè ³ ïòèö³ ó ôåð-
ìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ â àáñîëþòíîìó âèì³ð³ ³ â³äíîñíî çàãàëüíî¿ ¿õ ê³ëüêîñò³ ó
âñ³õ êàòåãîð³ÿõ ãîñïîäàðñòâ. Çà 2002-2009 ðîêè ïîãîë³â’ÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè
(ÂÐÕ) ó ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ çìåíøèëîñü ìàéæå âäâ³÷³, à ¿õ ÷àñòêà ó çàãàëü-
íîìó ïîãîë³â’¿ ñêîðîòèëàñü ç 0,7 äî 0,5 %, ïîãîë³â’ÿ êîð³â ³ ñâèíåé çìåíøèëîñü
ìàéæå íà 60 %, à ¿õ ÷àñòêà ñêîðîòèëàñü ó äâà ðàçè, àáñîëþòíå ñêîðî÷åííÿ ïîãîë³â’ÿ
îâåöü ó ôåðìåð³â áóëî àíàëîã³÷íèì, îäíàê â ðåçóëüòàò³ òîãî, ùî ñêîðî÷åííÿ â³äáóâà-
ëîñü ïî âñ³õ êàòåãîð³ÿõ ãîñïîäàðñòâ ¿õ ÷àñòêà çìåíøèëàñü íà 0,8 â³äñîòêîâèõ ïóíê-
òè. Ïðîòÿãîì óñüîãî ïåð³îäó ÷àñòêà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó ïòàõ³âíèöòâ³ çàëè-
øàëàñü íåçíà÷íîþ — 0,2-0,5 % óñüîãî ïîãîë³â’ÿ ïòèö³.

Òàêèì ÷èíîì ôåðìåðñòâî äîñ³ íå â³ä³ãðàº çíà÷íî¿ ðîë³ ó òâàðèííèöüê³é ãàëóç³
îáëàñò³, ùî â³äáèâàº çàãàëüíó òåíäåíö³þ ïî Óêðà¿í³. Ñïåöèô³êà ðîçâèòêó ôåðìåðñü-
êèõ ãîñïîäàðñòâ â Óêðà¿í³ ïîëÿãàº ó íàñòóïíîìó. Ïî-ïåðøå, îñíîâíîþ ãàëóççþ ¿õ
ñïåö³àë³çàö³¿ º ðîñëèííèöòâî. Òâàðèííèöüê³ ôåðìè ÿê ïðàâèëî íåâåëèê³ ³ ïðîäàæ
íèìè ïðîäóêö³¿ äåðæàâíèì çàãîò³âåëüíèì îðãàí³çàö³ÿì íå â³äïîâ³äàº ìàñøòàáàì
Óêðà¿íè. Ñåðåä ðåã³îí³â Óêðà¿íè ôåðìåðè Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ â³äçíà÷àþòüñÿ ðîç-
âèòêîì â³â÷àðñòâà 2,3 òèñ. ãîë³â ó 2009 ðîö³.

 Ñïåö³àë³çàö³ÿ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ Óêðà¿íè íà ïðîäóêö³¿ ðîñëèííèöòâà
îáóìîâëåíà ãîëîâíèì ÷èíîì ôàêòîðàìè òðóäîì³ñòêîñò³, òàê ÿê òâàðèííèöüê³ ãàëóç³
º á³ëüø òðóäîì³ñòêèìè ïîð³âíÿíî ç ðîñëèííèöüêèìè, ùî ðîáèòü ¿õ á³ëüø ïðèâàáëè-
âèì äëÿ êîëåêòèâíèõ ãîñïîäàðñòâ, ³ ö³íîâèì — â ðåçóëüòàò³ ä³¿ ñó÷àñíîãî ö³íîóòâî-
ðåííÿ ïðîäóêö³ÿ òâàðèííèöòâà º ìàëîðåíòàáåëüíîþ, ùî íå â³äïîâ³äàº ö³ëÿì, ÿê³
ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ çàñíîâíèêè ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Âàæëèâèì ó äàíîìó ïè-
òàíí³ º ïîøèðåííÿ ðåã³îíàëüíèõ ïðîãðàì ñåëåêö³¿ ó òâàðèííèöòâ³ òà ïòàõ³âíèöòâ³,
ï³äòðèìêà â³â÷àðñòâà, çä³éñíåííÿ äîïëàò çà çäàíèé âåëèêîâàãîâèé ìîëîäíÿê âåëèêî¿
ðîãàòî¿ õóäîáè, êîíäèö³éíèõ ñâèíåé òà êóðåé-áðîéëåð³â, ñïðèÿííÿ ³íòåíñèô³êàö³¿
âèðîáíèöòâà òâàðèííèöüêî¿ ïðîäóêö³¿ ó ôåðìåð³â åêîíîì³÷íèìè ìåòîäàìè.

Ó 2009 ðîö³ ï³ä çåðíîâèìè ³ çåðíîáîáîâèìè áóëî çàéíÿòî 65 % óñ³õ ïëîù
ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ îáëàñò³, òåõí³÷íèìè êóëüòóðàìè — 2,1 %, êàðòîïëåþ òà
îâî÷å-áàøòàííèìè êóëüòóðàìè — 11,1 %, êîðìîâèìè êóëüòóðàìè — 19,6 % çåìåëü.
Òðàäèö³éíî äëÿ Óêðà¿íè êàðòîïëÿðñòâîì ³ îâî÷³âíèöòâîì çàéìàþòüñÿ ãîñïîäàðñòâà
íàñåëåííÿ, à ó Çàêàðïàòò³ öå ñòîñóºòüñÿ ³ òâàðèííèöòâà. Ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà
ëèøå ïî÷èíàþòü âèðîùóâàííÿ äàíèõ êóëüòóð.

Âèðîáíèöòâî ôåðìåðñüêèìè ãîñïîäàðñòâàìè çåðíîâèõ òà çåðíîáîáîâèõ çá³ëüøè-
ëîñü çà 2002-2009 ðîêè ìàéæå ó òðè÷³ ³ äîñÿãëî 21,1 òèñ.ò, êàðòîïë³, â³äïîâ³äíî, ó 29 ðàç³â
³ ñêëàëî 14,1 òèñ. ò, îâî÷³â — ó 8,3 ðàçè ³ ñêëàëî 2,5 òèñ. ò.

Îñíîâíèìè ïðîäóêòàìè òâàðèííèöòâà, ÿê³ âèðîáëÿþòü ñåëÿíñüê³ (ôåðìåðñüê³)
ãîñïîäàðñòâà âèñòóïàþòü ì’ÿñî, ìîëîêî, ÿéöÿ òà âîâíà .

Äèíàì³êà ¿õ âèðîáíèöòâà ó ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ â³äáèâàº íåãàòèâí³
òåíäåíö³¿, ÿê³ õàðàêòåðí³ äëÿ òâàðèííèöüêî¿ ãàëóç³ îáëàñò³ âçàãàë³, ³ îñîáëèâîñò³
âèðîáíèöòâà ó äàí³é êàòåãîð³¿ ãîñïîäàðñòâ, çîêðåìà. Çàãàëüíå ñêîðî÷åííÿ ïîãîë³â’ÿ
õóäîáè ³ ïòèö³ ïðèçâåëî äî êàòàñòðîô³÷íîãî çìåíøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà òâàðèí-
íèöüêî¿ ïðîäóêö³¿. ×àñòêà ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ ó âèðîáíèöòâ³ òâàðèííî¿ ïðî-
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äóêö³¿, êð³ì ìîëîêà, çíà÷íî çìåíøèëàñü, ³ ñòàíîâèòü â³ä 0,1 äî 0,6% éîãî âèðîáíèö-
òâà ïî óñ³õ êàòåãîð³ÿõ ãîñïîäàðñòâ. Îáñÿãè âèðîáíèöòâà ì’ÿñà ñêîðîòèëèñü á³ëüø ÿê
íà 40%, ÿºöü — íà 40%, âîâíè — íà 50%.

Âèñíîâêè. Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ôåðìåðñòâî çàáåçïå÷óº ëèøå 2% óñ³º¿ ïðîäóêö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà îáëàñò³, ùî íå º äîñòàòí³ì ³ íå â³äïîâ³äàº òîé ðîë³, ÿêó ïî-
êëàäàº íà äàíó ôîðìó ãîñïîäàðþâàííÿ äåðæàâà ³ ì³ñöåâà âëàäà. Ïîäàëüøèé ðîçâè-
òîê ôåðìåðñòâà ó Çàêàðïàòñüê³é îáëàñò³ ïîçâ’ÿçóºòüñÿ ³ç ðåàë³çàö³ºþ íîâî¿ ðåäàêö³¿
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ôåðìåðñüêå ãîñïîäàðñòâî».

Ðîçâèòêó îñîáèñòèõ ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü 93 % óñ³º¿ ïðî-
äóêö³¿ àãðàðíî¿ ñôåðè îáëàñò³, ñïðèÿòèìóòü ïðèéíÿòòÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáè-
ñòå ñåëÿíñüêå ãîñïîäàðñòâî», çã³äíî ÿêîãî áóäå çàêîíîäàâ÷î âðåãóëüîâàíî ïèòàííÿ
çàéíÿòîñò³ ãðîìàäÿí, âëàñíèê³â ö³º¿ êàòåãîð³¿ ãîñïîäàðñòâ, ó çàêîíîäàâ÷îìó ïîë³
çä³éñíþâàòèìåòüñÿ âèðîáíèöòâî ³ ðåàë³çàö³ÿ ïðîäóêö³¿.
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Âñòóï. Äîëàþ÷è íàñë³äêè ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ êðèçè, êðà¿íè ïî-ð³çíîìó
ïðîâîäÿòü ïîë³òèêó íàö³îíàë³çàö³¿ òà ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ï³äïðèºìñòâ. Îñòàíí³ìè ðîêàìè
â Óêðà¿í³ ÷èìàëî óâàãè ïðèä³ëÿëîñü âèð³øåííþ ïðîáëåì ïðèâàòèçàö³¿ êðóïíèõ
äåðæàâíèõ êîìïàí³é. Äîñèòü ö³êàâèì ïðèêëàäîì äëÿ àíàë³çó ïðîöåñ³â íàö³îíàë³çàö³¿
òà ïðèâàòèçàö³¿ âèñòóïàº ïîâîºííà Ôðàíö³ÿ, äå ð³çíèìè óðÿäàìè ïîë³òèêà
ïðîâîäèëàñü ³ç ïåâíèìè õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè. Ó ïðîöåñ³ ðèíêîâèõ
òðàíñôîðìàö³é òà ïðîâåäåííÿ ë³áåðàë³çàö³éíî¿ ïîë³òèêè, â Óêðà¿í³ íåîáõ³äíî
çàïðîâàäæóâàòè åôåêòèâíó ïðèâàòèçàö³éíó ïîë³òèêó, ñïèðàþ÷èñü íà ñâ³òîâèé äîñâ³ä
òà àäàïòóþ÷è éîãî ï³ä óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïîòðåáè.

Ç³ çì³íîþ óðÿä³â â Óêðà¿í³ êîðèãóþòüñÿ ï³äõîäè äî ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè
âèùåçàçíà÷åíî¿ ïîë³òèêè, òîìó âàæëèâèì òà àêòóàëüíèì º äîñë³äæåííÿ åôåêòèâíîñò³
ìåõàí³çì³â ïðîâåäåííÿ ïðèâàòèçàö³éíèõ ïðîöåñ³â ðîçâèíåíèõ êðà¿í òà êðà¿í, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ ç ìåòîþ óäîñêîíàëåííÿ òà äîñÿãíåííÿ íàéá³ëüøî¿ åôåêòèâíîñò³ çì³íè
âëàñíîñò³ ï³äïðèºìñòâ. ×èìàëî óâàãè öèì íàãàëüíèì ïèòàííÿì ïðèä³ëåíî ó ñâ³òîâ³é òà
â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³. Ç ð³çíèõ àñïåêò³â âèùåçàçíà÷åí³ ïðîáëåìè àíàë³çóâàëè òàê³ àâòîðè
ÿê: Ñ. Õåíê, Ò. Óîòê³íñ, Í.Ëóàçà, Ó.Ï³ðñ, Ð.×àíã, Ð.Óîêåð, À.Ì. Ïîðó÷íèê, Ñ.Â. Ìàêîãîí,
Ä.Ã. Ëóê’ÿíåíêî, À.Ñ. Ô³ë³ïåíêî, Ñ. Î. Á³ëà, Î.Ï. Ïðîöê³â, Þ.Â. Àëäàíîâ òà ³í.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòîþ ïóáë³êàö³¿ º àíàë³ç ïðîöåñ³â ïðèâàòèçàö³¿ òà
ë³êâ³äàö³¿ ìîíîïîë³é ó Ôðàíö³¿, âèâ÷åííÿ ìåõàí³çìó ïåðåõðåñíî¿ ó÷àñò³ òà âèçíà÷åííÿ
äîö³ëüíîñò³ òàêî¿ ïîë³òèêè ó ïðèâàòèçàö³éíèõ ïðîöåñàõ Óêðà¿íè.

Íîâèçíà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó âïðîâàäæåíí³ äîñâ³äó ïðîöåñ³â ïðèâàòèçàö³¿
ó Ôðàíö³¿ ï³ä ÷àñ ðåñòðóêòóðèçàö³éíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ïðèºìñòâ.

Ðåçóëüòàòè. Ïî÷èíàþ÷è ç ªäèíîãî ªâðîïåéñüêîãî àêòó åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà
Ôðàíö³¿ òà ¿¿ êóëüòóðíèé ðîçâèòîê òðàíñôîðìóâàëèñü çà ï’ÿòüìà âåêòîðàìè. Ïåðøèì
òà íàéâàãîì³øèì íàïðÿìêîì ñòàëà ïðèâàòèçàö³ÿ äåðæàâíèõ êîðïîðàö³é. Âîíà áóëà
çóìîâëåíà íàñòóïíèìè ôàêòîðàìè: ïðàãìàòè÷íèìè (ç ìåòîþ çíèæåííÿ áþäæåòíîãî
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äåô³öèòó); ³äåîëîã³÷íèìè (ïîâåðíåííÿ Æ. Øèðàêà äî âëàäè ó 1986 ðîö³); çîâí³øí³ìè
ñòðèìóþ÷èìè ôàêòîðàìè (êîëè Êîì³ñ³ÿ çàÿâëÿëà ïðî ïðèéíÿòòÿ ïëàíó ô³íàíñîâî¿
äîïîìîãè ó ïðîöåñ³ ìàéáóòíüî¿ ïðèâàòèçàö³¿). Äðóãèé âåêòîð ïîëÿãàâ ó ë³êâ³äàö³¿
äåðæàâíèõ ìîíîïîë³é, çîêðåìà ó ãàëóçÿõ òåëåêîìóí³êàö³é, àâ³àïåðåâåçåíü òà
åíåðãåòèêè. Òðåò³é íàïðÿìîê ðîçâèòêó ïåðåäáà÷àâ çðîñòàííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³
äåðæàâíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïðàãíóòü ïðàöþâàòè ÿê ïðèâàòí³. ×åòâåðòèé âåêòîð ïîëÿãàâ
ó åâîëþö³¿ òà ïðîãðåñ³ ªäèíîãî ðèíêó, îñíîâîþ ÿêîãî áóëè ïðèíöèïè ðåàëüíîãî
â³äîáðàæåííÿ òîðã³âë³ òà êîíêóðåíö³¿, ÿê³ áóëî âèêðèâëåíî äåðæàâíèì ñóáñè-
äóâàííÿì. Îñòàííÿ òåíäåíö³ÿ ïîëÿãàëà ó çì³í³ â³äíîñèí ì³æ äåðæàâîþ òà á³çíåñîì.

Ïðèâàòèçàö³ÿ äåðæàâíèõ êîðïîðàö³é.
Íàö³îíàë³çàö³ÿ ó Ôðàíö³¿ â³äáóâàëàñü ó òðè åòàïè. 1936 ðîêó ó âëàñí³ñòü

äåðæàâè ç ³äåîëîã³÷íèõ ïðè÷èí òà ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ Ôðàíö³ºþ íàñë³äê³â Âåëèêî¿
Äåïðåñ³¿ ïåðåéøëè äåÿê³ âóã³ëüí³, ñòàëåëèâàðí³ êîìïàí³¿ òà çàë³çíèöÿ. Ïðîòÿãîì
1944-45 ðîê³â Äå Ãîëü óíàñë³äóâàâ öåé ïðèêëàä ç ìåòîþ ïîêàðàííÿ åêîíîì³÷íèõ
êîëîðàáîö³îí³ñò³â, ïîñëàáëåííÿ êðàéí³õ ë³âèõ ñèë òà ³í³ö³þâàííÿ ñîö³àëüíèõ çì³í òà
åêîíîì³÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿. Ó ïåð³îä ç 1981 äî 1982 ãðàíä³îçí³ ïëàíè Ô. Ì³òòåðàíà ç
ïåðåõîäó êîìïàí³é ó âëàñí³ñòü äåðæàâè áóëè âèïðàâäàí³ ÷îòèðìà ö³ëÿìè: ïîäîëàííÿì
êðèçè äå³íäóñòð³àë³çàö³¿; íåîáõ³äí³ñòþ çíèæåííÿ ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ; áàæàííÿì âèêîíàòè
ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè òà íåîáõ³äí³ñòþ çàñïîêî¿òè êîìóí³ñòè÷íèõ ñîðàòíèê³â øëÿõîì
ïîñòóïîâîãî «â³äðèâó â³ä êàï³òàë³çìó». [3] Äî 1982 ðîêó íà ÷àñòêó äåðæàâíîãî
ïðîìèñëîâîãî ñåêòîðó ïðèïàäàâ 21 % ÂÂÏ, 23 % ïðîìèñëîâî¿ ðîáî÷î¿ ñèëè, 28 %
ïðîäóêö³¿ ç äîäàíîþ âàðò³ñòþ, 30 % åêñïîðòó òà 49 % óñ³õ äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³é ó
ïðîìèñëîâ³ñòü. Äåðæàâíèé ñåêòîð áóâ ïðåäñòàâëåíèé 67 % ðîáî÷î¿ ñèëè â
åíåðãåòè÷í³é ãàëóç³, 66 % — â îáëàñò³ àåðîíàâòèêè, 50 % — ó ãàëóç³ åëåêòðîí³êè,
25 % — ó õ³ì³÷í³é ïðîìèñëîâîñò³. Òðèäöÿòü äåâ’ÿòü áàíê³â, íà ÿê³ ïðèïàäàëî á³ëüøå
90 % àêòèâ³â óñ³º¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Ôðàíö³¿, îïèíèëèñü ï³ä êîíòðîëåì äåðæàâè.
[4] Çàâäÿêè öèì ôàêòîðàì äåðæàâà ïåðåòâîðèëàñü íà íàéâàãîì³øîãî ãðàâöÿ íà ðèíêó.

Ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì³òòåðàíà íàö³îíàë³çàö³ÿ ïðèçâåëà äî ñóïåðå÷ëèâèõ
íàñë³äê³â: çá³ëüøåííÿ äåô³öèòó äåðæàâíîãî áþäæåòó, ïðîöåñ³â øòó÷íîãî
«ðîçäóâàííÿ» ðîáî÷î¿ ñèëè, â³äïëèâó ôðàíöóçüêîãî êàï³òàëó òà ³íîçåìíèõ ³íâåñòèö³é
çà êîðäîí. Ïðîòå, äåðæàâíà ðåêàï³òàë³çàö³ÿ äëÿ áàãàòüîõ êîìïàí³é ó ñêðóòíîìó
ô³íàíñîâîìó ñòàí³, ïî÷èíàþ÷è ³ç 1970-õ, ðîê³â ñòàëà ïîðÿòóíêîì â³ä áàíêðóòñòâà, à
ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ äîïîìîãëà çðîáèòè ¿õ ïðèáóòêîâèìè òà ïðèâàáëèâèìè äëÿ
ïðèâàòèçàö³¿. 1986 ðîêó, ï³ä âïëèâîì ðåéãàí³çìó òà òåò÷åðèçìó ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Æ.
Øèðàê, ìàþ÷è íà ìåò³ ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â ïîë³òèêè ñîö³àë³ñò³â, âïåðøå çà âñþ
³ñòîð³þ Ôðàíö³¿ ðîçãîðíóâ øèðîêîìàñøòàáíó ïðîãðàìó ïðèâàòèçàö³¿. Ïðîòå òàêà
àíòè-äåãîë³âñüêà ïîë³òèêà, ÿê ìîæå çäàòèñü íà ïåðøèé ïîãëÿä, íàñïðàâä³ íå áóëà
â³ääàíîþ ë³áåðàë³çìó. Ïåðø çà âñå, äîçâîëÿëàñü äîñèòü îáìåæåíà ó÷àñòü ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó ó ôðàíöóçüêèõ êîìïàí³ÿõ, ÿêà ñÿãàëà ìàêñèìóì 20 %. Êð³ì òîãî, äåðæàâà
çàëèøàëà çà ñîáîþ ïðàâî ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íèõ ð³øåíü ó áàãàòüîõ êîìïàí³ÿõ øëÿõîì
âîëîä³ííÿ òàê çâàíîþ «çîëîòîþ àêö³ºþ» — nooyau dur (ÿäðî), ÿêà ñòàíîâèëà â³ä 20 äî
30 % êàï³òàëó êîìïàí³¿ òà íàäàâàëà äåðæàâ³ îñîáëèâ³ ïðàâà ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè
àêö³îíåðàìè ç ìåòîþ äåðæàâíîãî êîíòðîëþ çà ïðèâàòèçîâàíîþ êîìïàí³ºþ. Öå
ïðèçâåëî äî ìåðåæ³ ïåðåõðåñíî¿ ó÷àñò³, ÿêà ãàðàíòóâàëà íåìîæëèâ³ñòü ³ãíîðóâàííÿ
áàæàíü óðÿäó. Êð³ì òîãî, ðîçïðîäàæ äåðæàâíèõ àêòèâ³â, ÿêèé ïðèçâîäèâ äî
«ïîã³ðøåííÿ ðîáîòè óñ³º¿ ñèñòåìè», çà ÿêèé âèñòóïàëè ïðàâ³ ñèëè, ñòàâ ãîëîâíèì
ïðèâîäîì ó áîðîòüá³ ì³æ ë³âèìè òà ïðàâèìè ïîë³òè÷íèìè ñèëàìè. [2] Ó ñâî¿é
ïåðåäâèáîð÷³é êàìïàí³¿ 1988 ðîêó Ô. Ì³òòåðàí â³äñòîþâàâ ïîë³òèêó í³ ïðèâàòèçàö³¿,
í³ íàö³îíàë³çàö³¿ àáî, ³íøèìè ñëîâàìè, «í³ ïîäàëüøî¿ ïðèâàòèçàö³¿, í³ íàö³îíàë³çàö³¿».
Öåé ñòàòóñ êâî îòðèìàâ íàçâó «í³í³çì», â³äîáðàæàþ÷è ñëàáê³ ñòîðîíè äàíî¿ ïîë³òèêè.
[4] Ñîö³àë³ñòè÷íèì óðÿäîì ïî÷àòêó 1990-õ ðîê³â ïîñòóïîâî áóëè ðîçïðîäàí³ ÷àñòêè
äåðæàâíèõ êîìïàí³é, òàêèõ ÿê, íàïðèêëàä, Total (íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ó ÿê³é ÷àñòêà
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äåðæàâíîãî êàï³òàëó ñòàíîâèëà óñüîãî 5 %) ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ ô³íàíñîâèõ òðóäíîù³â.
Íàö³îíàë³çîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì ç áîêó óðÿäó äîçâîëÿëîñü âèïóñêàòè íå ãîëîñóþ÷³
àêö³¿ òà áðàòè ó÷àñòü ó «íåëåãàëüíîìó» ïðîäàæ³ äî÷³ðí³õ êîìïàí³é.

Ç ïîâåðíåííÿì äî âëàäè ïðàâèõ ñèë ó 1993 ðîö³ áóëî âäîñêîíàëåíî ñèñòåìó
ïåðåõðåñíî¿ ó÷àñò³, êîëè ñòðàõîâèé ã³ãàíò UAP çàéíÿâ êëþ÷îâó ïîçèö³þ ó ö³é ñêëàäí³é
ìåðåæ³ îá’ºäíàíî¿ âëàñíîñò³. Ïðîòå, ç ïðèâàòèçàö³ºþ UAP 1993 ðîêó, öÿ åðà
ñê³í÷èëàñü, ùî îçíàìåíóâàëî ñîáîþ çàâåðøåííÿ ïåðåõðåñíèõ ñõåì òà ïî÷àòîê åïîõè
àãðåñèâíèõ çëèòò³â òà ïîãëèíàíü ôðàíöóçüêèõ êîìïàí³é ó ï³çí³õ 1990-õ ðîêàõ çà
àíãëî-ñàêñîíñüêîþ ìîäåëëþ (TotalFina-Ålf, AXA, Vivendi, Roussel-Hoechst). [4]

Ñîö³àë³ñòè÷íèé óðÿä Ë. Æîñïåíà âèçíàâ, ùî â³äìîâà â³ä äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³
áóäå âèð³øóâàòèñü ó êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó íà ³íäèâ³äóàëüí³é îñíîâ³. Àëå
âæå ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â â³í áóâ çìóøåíèé äîòðèìóâàòèñü á³ëüø ïðàãìàòè÷íîãî
ï³äõîäó â óìîâàõ òðèâàþ÷îãî óñóíåííÿ áàð’ºð³â ó ðàìêàõ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó. [1]
Íàïðèêëàä, ð³øåííÿ ïðî ïðèâàòèçàö³þ 25 % France Telecom â æîâòí³ 1997 ðîêó
áóëî ÷àñòêîâî îáóìîâëåíå íåîáõ³äí³ñòþ ï³äãîòóâàòè â³äêðèòòÿ òåëåêîìóí³êàö³éíîãî
ðèíêó ªÑ ó ñ³÷í³ 1999 ðîêó. Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñü ç Credit Lyonnais. Êîì³ñàð ç
êîíêóðåíö³¿ Ê. âàí Ì³ðò äîçâîëèâ íàäàííÿ äåðæàâíî¿ äîïîìîãè áàíêîâ³ äî éîãî ïîâíî¿
ïðèâàòèçàö³¿ ó æîâòí³ 1999 ðîêó. Îäíî÷àñíî ç ïðèâàòèçàö³ºþ äåðæàâíèõ êîìïàí³é
â³äáóâàâñÿ ïðîöåñ ë³êâ³äàö³¿ ìîíîïîë³é, òàêèõ ÿê Telecom. [4]

Ë³êâ³äàö³ÿ ìîíîïîë³é
Ìààñòðèõòñüêèì äîãîâîðîì ïåðåäáà÷åíî çìåíøåííÿ ðîë³ äåðæàâè â åíåðãåòè÷í³é,

òåëåêîìóí³êàö³éí³é òà òðàíñïîðòí³é ãàëóçÿõ. Êîìïàí³ÿ Electricite de France (EDF)
äîâãèé ÷àñ âîëîä³ëà ìîíîïîë³ºþ íà âèðîáíèöòâî òà ðîçïîä³ë åëåêòðîåíåðã³¿. Àëå â
ñ³÷í³ 1996 ðîêó, ì³í³ñòðè åíåðãåòèêè ªÑ ïîãîäèëèñÿ íà ë³áåðàë³çàö³þ ðèíêó
åëåêòðîåíåðã³¿, ç òèì, ùîá âåëèê³ ïðîìèñëîâ³ ñïîæèâà÷³ ìàëè çìîãó êóïóâàòè
åëåêòðîåíåðã³þ â ³íøèõ ïîñòà÷àëüíèê³â, à íå ëèøå EDF. Êð³ì òîãî, ºâðîïåéñüêèì
çàêîíîäàâñòâîì âèð³øåíî áóëî ðîçä³ëèòè âèðîáíèöòâî ³ ðîçïîä³ë åëåêòðîåíåðã³¿.
Áîðîòüáà Ôðàíö³¿ ïðîòè òàêèõ ïðîðèíêîâèõ çàõîä³â áóëà ïðîãðàíà ó ªâðîïåéñüêîìó
ñóä³. Ñïèðàþ÷èñü íà Ðèìñüêèé äîãîâ³ð, ºâðîïåéñüê³ ñóää³ õî÷ ³ íå çàáîðîíèëè, ïðîòå
îáìåæèëè êîíöåïö³þ ìîíîïîë³¿. Âèçíàþ÷è òîé ôàêò, ùî EDF íàäàâàëà äåðæàâí³ ïîñëóãè,
êîìïàí³¿ ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó áóëî çàáîðîíåíî ìîíîïîëüíèé ³ìïîðò åíåðãîðåñóðñ³â.
1998 ðîêó ïðîåêò çàêîíó ïðî äåðåãóëþâàííÿ áóâ ïðåäñòàâëåíèé íà ðîçãëÿä ïàðëàìåíòó,
ÿêèé ïðèéíÿâ éîãî ï³ñëÿ ïàëêèõ äåáàò³â. Ïðîãðåñèâíå â³äêðèòòÿ ðèíêó â³äáóâàëîñü
ïîñòóïîâî — â³ä â³äêðèòèõ 25 % ó 1998 äî 33 % ó 2007. Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî EDF
ãîòóâàëàñü äî òàêîãî ïåðåðåãóëþâàííÿ ºâðîïåéñüêèõ ðèíê³â ïðîòÿãîì 10 ðîê³â øëÿõîì
ïîñèëåííÿ ñâîº¿ ïðèñóòíîñò³ íà çàðóá³æíèõ ðèíêàõ (ó 1998 ðîö³ âîíà ïîñòà÷àëà áëèçüêî
20 % åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ªâðîï³) òà ãàðìîí³çàö³¿ ñâî¿õ ïîñëóã ³ òàðèô³â ç íàéá³ëüø
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè ºâðîïåéñüêèìè ïîñòà÷àëüíèêàìè. [2] Ë³áåðàë³çàö³ÿ øâèäêî
ðóõàëàñü çà ôðàíöóçüêèìè, à íå çà àíãëî-àìåðèêàíñüêèìè ñòàíäàðòàìè. ßê ñâ³ä÷àòü
ôàêòè, Í³ìå÷÷èíà òà Øâåö³ÿ ïîâí³ñòþ â³äêðèëè ñâî¿ ðèíêè åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ
êîíêóðåíö³¿, à Âåëèêîáðèòàí³ÿ çðîáèëà íàâ³òü øèðøèé êðîê — äîçâîëèëà óñ³ì
ï’ÿòíàäöÿòè åíåðãåòè÷íèì êîìïàí³ÿì ïðàöþâàòè çà ìåæàìè ñâî¿õ ðåã³îíàëüíèõ
îáìåæåíü òà ïîñòà÷àòè åëåêòðîåíåðã³þ äîìàøí³ì ãîñïîäàðñòâàì.

Óçàãàëüíþþ÷è îñîáëèâîñò³ ïðîöåñ³â ïðèâàòèçàö³¿ ó Ôðàíö³¿, ñë³ä çàóâàæèòè
íàñòóïíå. Ïî-ïåðøå, áåðó÷è äî óâàãè ñóñï³ëüí³ â³äíîñèíè, óñï³øí³ ïðèâàòèçàö³éí³
ïðîãðàìè áóëè ïîçèòèâíî ñïðèéíÿò³ ôðàíöóçüêèì ñóñï³ëüñòâîì, êîëè ãðîìàäÿíè
ïî÷àëè âêëàäàòè ãðîø³ â àêö³¿ íàéá³ëüø ïðèáóòêîâèõ êîìïàí³é. [4] Íàïðèêëàä,
ïðèâàòèçàö³ÿ ÌÌÌ ó æîâòí³ 1997 ðîêó çàëó÷èëà 3,8 ìëí äð³áíèõ àêö³îíåð³â. Ç
ïî÷àòêîì âïðîâàäæåííÿ Øèðàêîì ó 1986-1988 ðîêàõ íåîë³áåðàëüíèõ çàõîä³â,
ôðàíöóçüê³ ãðîìàäÿíè ïî÷àëè ï³äòðèìóâàòè ðîçâèòîê ôðàíöóçüêî¿ ôîíäîâî¿ á³ðæ³
øëÿõîì êóï³âë³ àêö³¿ íîâèõ íåçàëåæíèõ êîìïàí³é. Â òîé ÷àñ, êîëè íàö³îíàë³çàö³ÿ
1981-82 ðîê³â âèêëèêàëà ÷èìàëî ïîë³òè÷íèõ äåáàò³â, ïîñë³äîâí³ ïðîãðàìè
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ïðèâàòèçàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 1986 ðîêó, áóëè á³ëüø óçãîäæåíèìè. Òåõí³÷í³ íþàíñè
ïðèâàòèçàö³¿ (ö³íà àêö³é òîùî) íàáàãàòî ÷àñò³øå ñòàâàëè ïðè÷èíîþ ðîçõîäæåíü ó
ïîãëÿäàõ ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é òà ïðîôñï³ëîê, í³æ ïðèíöèï ïðèâàòèçàö³¿ âçàãàë³.
Ç ïëèíîì ÷àñó äèõîòîì³ÿ ì³æ äåðæàâíèì êàï³òàë³çìîì (âëàñí³ñòü êîðïîðàö³é, âåëèêà
ê³ëüê³ñòü äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â) òà ñòðàòåã³ºþ, á³ëüøå îð³ºíòîâàíîþ íà ðèíîê, ñòàëà
î÷åâèäíîþ. Äî ñüîãîäí³ ôðàíöóçüê³ ãðîìàäÿíè ñòèêàþòüñÿ ç ïåâíèì ñóïåðå÷ëèâèì
ñòàâëåííÿì äî äåðæàâè â ðîë³ çàõèñíèêà (çàáåçïå÷åííÿ çàãàëüíîãî äîáðîáóòó íàö³¿,
ï³äòðèìàííÿ çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ, åôåêòèâí³ çàêîíè ïðî îõîðîíó ïðàö³) òà âîäíî÷àñ
äî ïðîöåñ³â ïðèâàòèçàö³¿ (øëÿõîì âêëàäàííÿ êîøò³â ó ïðèâàòíèé êàï³òàë). [5]

Ïî-äðóãå, áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî áàãàòî äåðæàâíèõ êîìïàí³é (EDF,
SNFC, FT òà ³í.) áóëè êîìåðö³éíî óñï³øíèìè çà êîðäîíîì, ôðàíöóçüêîìó óðÿäó
áóëî âàæ÷å îá´ðóíòîâóâàòè ïîë³òèêó îáìåæåííÿ äîñòóïó òà çàêðèòîñò³ ôðàíöóçüêîãî
ðèíêó. Ïî-òðåòº, ï³ñëÿ çàáîðîíè Áðþññåëåì íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè ãàëóçÿì,
ôðàíöóçüê³ äåðæàâí³ êîðïîðàö³¿ çìóøåí³ áóëè çàñíîâóâàòè àëüÿíñè ç ºâðîïåéñüêèìè
òà íåºâðîïåéñüêèìè ïðèâàòíèìè êîìïàí³ÿìè. Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñè ãëîáàë³çàö³¿
òà ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíèõ êîìïàí³é â³äáóâàëèñü ïàðàëåëüíî.

Âèñíîâêè. Ïðîâåäåíèé àíàë³ç äîçâîëèâ âèçíà÷èòè îñîáëèâîñò³, à òàêîæ
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ñòèêàâñÿ ôðàíöóçüêèé óðÿä ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðèâàòèçàö³éíèõ
çàõîä³â. Çàñòîñóâàííÿ ïåâíèõ ìåõàí³çì³â, íàïðèêëàä, ìåõàí³çìó ïåðåõðåñíî¿ ó÷àñò³,
íàäàëî á çìîãó óêðà¿íñüêèì äåðæàâíèì ï³äïðèºìñòâàì á³ëüø åôåêòèâíî òà
ðàö³îíàëüíî çì³íèòè ôîðìó âëàñíîñò³. Íàñòóïíèì åòàïîì áóäå âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â
âïðîâàäæåííÿ âèùåçàçíà÷åíîãî äîñâ³äó.
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Âñòóï. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó ì³æíàðîäíî¿ ³íòåãðàö³¿ òà ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òîâî¿
åêîíîì³êè âèÿâëÿþòüñÿ òåíäåíö³¿ äî çðîñòàííÿ ðîë³ äâîñòîðîíí³õ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí äåðæàâ òà îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ. Âîäíî÷àñ äëÿ ï³äïðèºìñòâ êðà¿í ÑÍÄ º
íåîáõ³äíîþ âëàñíà òàêòèêà âõîäæåííÿ äî ñâ³òîâèõ ïðîöåñ³â, îð³ºíòîâàíà íà ïîãëèáëåííÿ
çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ äâîñòîðîíí³õ â³äíîñèí ³ ïîñòóïîâà ³íòåãðàö³ÿ íàö³îíàëüíèõ
åêîíîì³ê äî ñèñòåìè ñâ³òîãîñïîäàðñüêèõ çâ’ÿçê³â. Öå ïîâíîþ ì³ðîþ ñòîñóºòüñÿ â³äíîñèí
ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.

Ñóòòºâîþ ïåðåïîíîþ â ðîçâèòêó äâîñòîðîíí³õ åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â º
íåäîñêîíàëèé îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì, ùî çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü
ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ é ïðîâåäåííÿ ãëèáîêèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â ñôåð³ çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí êðà¿í. Äàíà ïðîáëåìà äîñë³äæóâàëàñÿ ó ïðàöÿõ â³äîìèõ
åêîíîì³ñò³â Â. Àíäð³é÷óêà, Î. Á³ëîðóñà, ². Áóðàêîâñüêîãî, Þ. Ìàêîãîíà, À. Ìîê³ÿ,
Â. Íîâèöüêîãî, Þ. Ïàõîìîâà, Î. Ïëîòí³êîâà, Ã. Øàãàëîâà òà ³í. Íàóêîâ³ ïðàö³ öèõ
â÷åíèõ º ñóòòºâèì âíåñêîì äî ôîðìóâàííÿ îñíîâ ñó÷àñíèõ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ
â³äíîñèí òà ¿õ òåîð³¿.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîáëåìà çîâí³øí³õ åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ì³æ Óêðà¿íîþ
³ Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ âèìàãàº á³ëüø ïîãëèáëåíîãî àíàë³çó òà íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî
îáãðóíòóâàííÿ äëÿ ïîøóêó ïðîïîçèö³é ùîäî ïîêðàùåííÿ òà êîíñòðóêòèâíîãî
âèð³øåííÿ ïèòàíü ðîçâèòêó åôåêòèâíèõ ôîðì ñï³âðîá³òíèöòâà. Öå é âèçíà÷àº ìåòó
³ çàâäàííÿ äàíîãî äîñë³äæåííÿ.

Ðåçóëüòàòè. Â óìîâàõ ñâ³òîâî¿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ïîêàçîâèìè º
ïîêàçíèêè çîâí³øíüîòîðãîâåëüíèõ îïåðàö³é ó 2009 ðîö³. Â ö³ëîìó, ÷àñòêà åêñïîðòó
óêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿ ïðîäóêö³¿ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â ñòðóêòóð³ óêðà¿íñüêîãî
åêñïîðòó ñòàíîâèòü 15,6 %. Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íå
òîðãîâåëüíå ñàëüäî òîâàðíî¿ ãðóïè «1-24» ó â³äíîñèíàõ ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ
çáåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíèì. Ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó òîðã³âåëüíå
ñàëüäî çìåíøèëîñü íà 31,0 % (íà 338,6 ìëí äîëàð³â) òà ñêëàëî 752,1 ìëí äîëàð³â.
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Îáñÿã åêñïîðòó óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ äî Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó ïîð³âíÿíî ç ñ³÷íåì-ëèñòîïàäîì 2008 ðîêó
çìåíøèâñÿ íà 31,2 % (íà 59,1 ìëí äîëàð³â) òà ñêëàâ 560,3 ìëí äîëàð³â. Ïîð³âíÿíî ç
àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó åêñïîðòí³ ïîñòàâêè çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó ó
âàðò³ñíîìó âèðàç³ çðîñëè ïî òîâàðíèõ ãðóïàõ: öóêîð òà êîíäèòåðñüê³ âèðîáè ç öóêðó —
íà 17,5 %; ãîòîâ³ õàð÷îâ³ ïðîäóêòè ç ì’ÿñà — íà 10,7 %. Àëå ïî îêðåìèõ òîâàðíèõ
ãðóïàõ çìåíøèëèñü: àëêîãîëüí³ òà áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿ — íà 19,9 % êàêàî òà ïðîäóêòè
ç íüîãî — íà 14,3 %; ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè — íà 32,4 %; òâàðèíí³ òà ðîñëèíí³
æèðè òà îë³¿ — íà 65,4 % [3].

Ìàéæå òðè ÷âåðò³ â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó ç Óêðà¿íè ì’ÿñà òà õàð÷îâèõ
íóòðîù³â ïðèïàäàþòü ñàìå íà åêñïîðò äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä
2009 ðîêó çàãàëüíèé åêñïîðò òîâàð³â ãðóïè «02» ñêëàâ 71,7 ìëí äîëàð³, ç íèõ åêñïîðò
äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ — 76,7 % àáî 55,0 ìëí äîëàð³â. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ åêñïîðòó
äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÷àñòêà åêñïîðòó ì’ÿñà òà õàð÷îâèõ íóòðîù³â ñòàíîâèòü âñüîãî
4,5 %. Â ñ³÷í³-ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó áóëî åêñïîðòîâàíî öèõ òîâàð³â çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ
55,0 ìëí äîëàð³â. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³
îáñÿãè óêðà¿íñüêîãî åêñïîðòó çìåíøèëèñü íà 5,1 %, ïðè öüîìó ô³çè÷í³ îáñÿãè çðîñëè
13,2 % äî 17,4 òèñ. ò. Ñåðåäíÿ åêñïîðòíà ö³íà ïî òîâàðí³é ãðóï³ «Ì’ÿñî òà õàð÷îâ³
íóòðîù³ (ñóáïðîäóêòè)» º íà 16,2 % íèæ÷îþ ïðîòè àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó ìèíóëîãî
ðîêó ³ ñòàíîâèòü 3153 äîëàð³â çà 1 òîííó. Åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë óêðà¿íñüêèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ö³º¿ òîâàðíî¿ ãðóïè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ôîð-
ìóºòüñÿ ìàéæå âèêëþ÷íî çà ðàõóíîê åêñïîðòó ìîðîæåíî¿ ÿëîâè÷èíè. Çà ñ³÷åíü-
ëèñòîïàä 2009 ðîêó ñàìå ÿëîâè÷èíà ìîðîæåíà çàáåçïå÷èëà ìàéæå 100 % â³ä çàãàëüíîãî
îáñÿãó åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ïî ãðóï³ «Ì’ÿñî òà õàð÷îâ³ íóòðîù³ (ñóáïðîäóêòè)» [4].

Îáñÿãè åêñïîðòó òîâàð³â ãðóïè 04 «Ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè; ÿéöÿ ïòàõ³â;
íàòóðàëüíèé ìåä» äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ º âàãîìèìè. Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó
çàãàëüíèé åêñïîðò â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ ñêëàâ 424,9 ìëí äîëàð³â, ç íèõ åêñïîðò äî
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ — 55,5 % àáî 235,7 ìëí äîëàð³â. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì 2008 ðîêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³ îáñÿãè åêñïîðòó çìåíøèëèñü íà 32,4 %, ïðè
çìåíøåíí³ ô³çè÷íèõ îáñÿã³â íà 12,8 % äî 60,0 òèñ. ò. Ñåðåäíÿ åêñïîðòíà ö³íà ïî
òîâàðí³é ãðóï³ «Ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè; ÿéöÿ ïòàõ³â; íàòóðàëüíèé ìåä» º íà 22,4 %
íèæ÷îþ ïðîòè àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó 2008 ðîêó ³ ñòàíîâèòü 3925 äîëàð³â çà 1 òîííó.

Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ åêñïîðòó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÷àñòêà åêñïîðòó ìîëîêà
òà ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â º îäíîþ ç íàéá³ëüø âàãîìèõ, ³ â 2009 ðîö³ ñòàíîâèòü 19,1 %.
² â 2008 ðîö³ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè ïîñ³äàëè ïåðøå ì³ñöå ïî çàãàëüíèì îáñÿãàì åêñïîðòó
äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Îñíîâí³ åêñïîðò³ îáñÿãè ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ôîðìóþòüñÿ çà
ðàõóíîê åêñïîðòó ñèð³â âñ³õ âèä³â òà êèñëîìîëî÷íîãî ñèðó. Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó
÷àñòêà ñèð³â â çàãàëüíîìó åêñïîðò³ ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â ñòàíîâèëà 96,5 % â³ä
çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ïî ãðóï³ «Ìîëîêî òà ìîëî÷í³ ïðîäóêòè; ÿéöÿ
ïòàõ³â; íàòóðàëüíèé ìåä» [4].

Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó çàãàëüíèé åêñïîðò òîâàð³â ãðóïè 15 «Æèðè òà
îë³¿ òâàðèííîãî àáî ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ» ñòàíîâèâ 1575,5 ìëí äîëàð³â, ç íèõ
åêñïîðò äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ — 7,89 % àáî 124,3 ìëí äîëàð³â. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³
åêñïîðòó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÷àñòêà åêñïîðòó íàñ³ííÿ îë³éíèõ êóëüòóð º äîñòàòíüî
çíà÷íîþ ³ â 2009 ðîö³ ñòàíîâèëà 10,05 % [3].

Â ñ³÷í³-ëèñòîïàä³ 2009 ðîêó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî åêñïîðòîâàíî òîâàð³â
ãðóïè 15 «Æèðè òà îë³¿ òâàðèííîãî àáî ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ» çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ
124,3 ìëí äîëàð³â. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³
îáñÿãè åêñïîðòó çìåíøèëèñü íà 65,4 %, ïðè öüîìó ô³çè÷í³ îáñÿãè çìåíøèëèñü íà
48,0 % äî 140,4 òèñ. ò. Ñåðåäíÿ åêñïîðòíà ö³íà ïî òîâàðí³é ãðóï³ «Æèðè òà îë³¿
òâàðèííîãî àáî ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ» º íà 33,4 % íèæ÷îþ ïðîòè àíàëîã³÷íîãî
ïåð³îäó 2008 ðîêó ³ ñòàíîâèòü 885 äîëàð³â çà 1 òîííó. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ åêñïîðòó
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â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó íàéá³ëüøó ÷àñòêó çàéìàþòü òîâàðí³
ãðóïè 1511 «Îë³ÿ ïàëüìîâà» — 54,8 % òà ãðóïó 1515 «Îë³ÿ ñîíÿøíèêîâà» — 22,4 % [4].

Îáñÿã åêñïîðòó òîâàð³â ãðóïè 18 «Êàêàî òà ïðîäóêòè ç íüîãî»äî Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó ñòàíîâèâ 237,5 ìëí äîëàð³â (àáî 59,2 %) ïðè
çàãàëüíîìó åêñïîðò³ â³äïîâ³äíî¿ ïðîäóêö³¿ 401,3 ìëí äîëàð³â. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³
åêñïîðòó äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÷àñòêà åêñïîðòó êàêàî òà ïðîäóêò³â ç íüîãî º òàêîæ
îäíîþ ç íàéá³ëüøèõ ³ â 2009 ðîö³ ñòàíîâèòü 19,2 %. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì 2008 ðîêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³ îáñÿãè åêñïîðòó çìåíøèëèñü íà 14,3 %.
Ïðè öüîìó ô³çè÷í³ îáñÿãè çìåíøèëèñü íà 1,5 % äî 84,6 òèñ. ò. Ñåðåäíÿ åêñïîðòíà
ö³íà ïî òîâàðí³é ãðóï³ «Êàêàî òà ïðîäóêòè ç íüîãî» º íà 13,0 % íèæ÷îþ ïðîòè
àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó 2009 ðîêó (2808 äîëàð³â çà 1 òîííó). Åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë
â³äïîâ³äíî¿ òîâàðíî¿ ãðóïè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â ôîðìóºòüñÿ ìàéæå âèêëþ÷íî çà
ðàõóíîê åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ òîâàðíî¿ ãðóïè 1806 «Øîêîëàä òà ³íø³ ãîòîâ³ õàð÷îâ³
ïðîäóêòè ç âì³ñòîì êàêàî». Ó 2009 ðîö³ ñàìå öÿ òîâàðíà ãðóïà çàáåçïå÷èëà 93,4 %
â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ïî ãðóï³ «Êàêàî òà ïðîäóêòè ç íüîãî» [3].

Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó çàãàëüíèé åêñïîðò òîâàð³â ãðóïè 22 «Àëêîãîëüí³
³ áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿ òà îöåò» ñêëàâ 414,5 ìëí äîëàð³â, ç íèõ åêñïîðò äî Ðîñ³éñüêî¿
Ôåäåðàö³¿ — 57,8 % àáî 239,6 ìëí äîëàð³â. Â çàãàëüí³é ñòðóêòóð³ åêñïîðòó äî
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ ÷àñòêà åêñïîðòó àëêîãîëüíèõ ³ áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â ñòàíîâèòü
19,9 %. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó ó âàðò³ñíîìó âèðàç³ îáñÿãè
åêñïîðòó çìåíøèëèñü íà 19,9 %, ïðè öüîìó ô³çè÷í³ îáñÿãè çìåíøèëèñü íà 3,0 %
äî 422,0 òèñ. ò. Ñåðåäíÿ åêñïîðòíà ö³íà ïî òîâàðí³é ãðóï³ «Àëêîãîëüí³ ³ áåçàëêîãîëüí³
íàïî¿ òà îöåò» º íà 17,4 % íèæ÷îþ ïðîòè àíàëîã³÷íîãî ïåð³îäó 2008 ðîêó ³ ñòàíîâèòü
568 äîëàð³â çà 1 òîííó. Îñíîâí³ åêñïîðò³ îáñÿãè àëêîãîëüíèõ òà áåçàëêîãîëüíèõ íàïî¿â
ôîðìóþòüñÿ çà ðàõóíîê åêñïîðòó ñïèðòó åòèëîâîãî. Çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó
÷àñòêà ñïèðòó â çàãàëüíîìó åêñïîðò³ íàïî¿â ñòàíîâèëà 44,8 % â³ä çàãàëüíîãî îáñÿãó
åêñïîðòó ïðîäóêö³¿ ïî ãðóï³ «Àëêîãîëüí³ ³ áåçàëêîãîëüí³ íàïî¿ òà îöåò».

²ìïîðò àãðàðíî¿ ïðîäóêö³¿ ç Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ çà ñ³÷åíü-ëèñòîïàä 2009 ðîêó
ïîð³âíÿíî ç 2008 ðîêîì çìåíøèâñÿ íà 31,4 % (íà 221,7 ìëí. äîëàð³â) ³ ñêëàâ 484,9
ìëí. äîëàð³â. ²ìïîðòí³ ïîñòàâêè ìàéæå ïî âñ³õ îñíîâíèõ òîâàðíèõ ãðóïàõ ó âàðò³ñíîìó
âèðàç³ çìåíøèëèñü ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì 2008 ðîêó. Çîêðåìà, ð³çí³
õàð÷îâ³ ïðîäóêòè — íà 32,1 %; êàâà, ÷àé òà ïðÿíîù³ — íà 17,3 %; êàêàî òà ïðîäóêòè
ç íüîãî — íà 44,5 %; ãîòîâ³ ïðîäóêòè ç çåðíà — íà 48,7 %; ìîëîêî òà ìîëî÷í³
ïðîäóêòè — íà 49,2 % [4].

Ó êîíòåêñò³ äîñë³äæåííÿ åôåêòèâíîñò³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí
ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ïðîâåäåí³
ðîçðàõóíêè. Âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî íå çâàæàþ÷è íà êðèçó, ð³âåíü çáàëàíñîâàíîñò³
çîâí³øíüî¿ òîðã³âë³ òîâàðàìè õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ç Ðîñ³éñüêîþ Ôåäåðàö³ºþ
çíàõîäèâñÿ â îáëàñò³ ìàéæå àáñîëþòíî¿ çáàëàíñîâàíîñò³ åêñïîðòó òà ³ìïîðòó. Öå îáó-
ìîâëåíî òèì, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèïåðåäæåííÿ òåìïó ðîñòó åêñïîðòó íàä ³ìïîðòîì [1].

Íà ð³âí³ ãîñïîäàðþþ÷èõ ñóá’ºêò³â, ÿê³ çä³éñíþþòü çîâí³øíüîòîðãîâåëüí³
îïåðàö³¿, âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàº ðîçðàõóíîê åêîíîì³÷íî¿ åôåêòèâíîñò³ çîâí³ø-
íüîòîðãîâåëüíî¿ óãîäè. Â öüîìó ïëàí³ äëÿ ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ âàæëè-
âèì º ðîçðàõóíîê, ÿêèé âêëþ÷àº îá÷èñëåííÿ âàëîâîãî äîõîäó çà êîìåðö³éíîþ óãîäîþ;
ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, à òàêîæ ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò,
ôîíäó îïëàòè ïðàö³, îáîâ’ÿçêîâèõ ïëàòåæ³â íà âèòðàòè òà ïðèáóòîê, óïóùåíèé äîõîä;
ðîçðàõóíîê ðåíòàáåëüíîñò³ çà êîíòðàêòîì [2].

Äëÿ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ ñòðàòåã³÷íî âàæëèâîþ º ó÷àñòü ó ðîçðîáö³
ïðîåêò³â ó ñôåð³ åíåðãîçáåðåæåííÿ òà ïîøóêó àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, â³éñü-
êîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà, ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òà ïðîìèñëîâî —
ô³íàíñîâèõ ãðóï. Ïåðñïåêòèâíèì º òðàíñêîðäîííå ñï³âðîá³òíèöòâî ç ñóñ³äíüîþ
äåðæàâîþ, ÿêå ñïðèÿòèìå îïàíóâàííþ Óêðà¿íîþ ðèíê³â Àç³¿ òà Áàëò³éñüêîãî ñóáðåã³îíó
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òà ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ñòâîðåííÿ òðàíñºâðîïåéñüêèõ ìåðåæ.
Ðîçâèòîê òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí ì³æ äâîìà êðà¿íàìè º ïåðñïåê-

òèâíèì, ùî çóìîâëåíå ãåîãðàô³÷íîþ áëèçüê³ñòþ, âèñîêèì ð³âíåì íàóêîâî — òåõí³÷íèõ
çâ’ÿçê³â ìàéæå â óñ³õ ãàëóçÿõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà. Äëÿ Óêðà¿íè º øèðîê³ ìîæëè-
âîñò³ ùîäî åêñïîðòó ïðîäóêö³¿. Íà çì³ñò òà äèíàì³êó äâîñòîðîíí³õ çîâí³øíüî-
åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â ñóòòºâèé âïëèâ ñïðàâëÿº ñòàí íàö³îíàëüíîãî åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó â óìîâàõ êðèçè. Óêðà¿íà çìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ÷³ëüíå ì³ñöå â ñâ³òîâ³é
ñï³ëüíîò³ ëèøå ó ðàç³ ñòðóêòóðíî¿ ïåðåáóäîâè åêîíîì³êè, à îòæå ¿¿ çðîñòàííÿ.

Âèñíîâêè. Ó êîíòåêñò³ ñòðàòåã³¿ ñòàá³ë³çàö³¿ òà åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ ñóòòºâîãî
çíà÷åííÿ íàáóâàº ïèòàííÿ ïîãëèáëåííÿ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íòåãðàö³ÿ
óêðà¿íñüêî¿ åêîíîì³êè â ñâ³òîãîñïîäàðñüê³ çâ’ÿçêè ³, ïåðø çà âñå, ç êðà¿íàìè ÑÍÄ.
Ñåðåä îñòàíí³õ íàäçâè÷àéíî âàæëèâå çíà÷åííÿ äëÿ Óêðà¿íè ìàº Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ.
Îñíîâíèìè äîì³íàíòàìè åêîíîì³÷íèõ çâ’ÿçê³â Óêðà¿íè ç ö³ºþ êðà¿íîþ º: òîðã³âëÿ
òîâàðàìè òà ïîñëóãàìè; ñï³âðîá³òíèöòâî â ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ ðîçãàëóæåíî¿ òðàíñ-
ïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè; ñï³âïðàöÿ ó çä³éñíåíí³ íàóêîâî — ïðàêòè÷íèõ çàõîä³â; òðàíñ-
êîðäîííå ñï³âðîá³òíèöòâî; ïðîìèñëîâà êîîïåðàö³ÿ; ñòâîðåííÿ ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâ.

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Ìåëüíèê Ò. Åêñïîðòí³ ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè: ïîçèö³îíóâàííÿ ó ãëîáàë³çîâàíîìó

òîðãîâåëüíîìó ïðîñòîð³ // Åêîíîì³ñò. — 2009. — ¹ 12. — Ñ. 56–59.
2. Ô³ë³ïåíêî À. ²íòåãðàö³éí³ ïåðñïåêòèâè Óêðà¿íè: á³ãðàâ³òàö³éíà ìîäåëü / À.

Ô³ë³ïåíêî // Åêîíîì³êà Óêðà¿íè. — 2005. — ¹ 6. — Ñ. 11–22.
3. http://www.ukrstat.gov.ua
4. http://www.minagro.gov.ua

mnpk_nyxt@mail.ru

Íàä³éøëà äî ðåäêîëåã³¿ 15.04.11 ð.



186

Åêîíîì³êà           Íàóêîâ³ ïðàö³ ¹ 39

ÓÄÊ 504.031:658

Dr E. Mazur-Wierzbicka
Mgr S. Misiak
Microeconomics Department
University of Szczecin

ENVIRONMENTAL DIMENSION
TO THE FUNCTIONING
OF ENTERPRISES

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåí-
íþ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ï³äïðèºìñòâ.
Äîâåäåíî, ùî ³ñíóº ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ
åêîíîì³÷íîþ áåçïåêîþ ï³äïðèºìñòâ òà
¿õ åêîëîã³÷íèì çàõèñòîì, åôåêòèâíèì
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ùî ïðèçâîäèòü
äî îòðèìàííÿ ìàêñèìàëüíîãî ïðèáóòêó.
Äîñë³äæåí³ òðàäèö³éí³ ³ åêîëîã³÷í³ ï³ä-
õîäè äî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ,
çîâí³øí³ ÷èííèêè, ùî éîãî âèçíà÷àþòü.
Çðîáëåíî àêöåíò íà âàæëèâîñò³ ðîçðîáêè
åêîëîã³÷íèõ ñòðàòåã³é äëÿ ï³äïðèºìñòâ.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêîëîã³÷íèé çà-
õèñò, åêîëîãî-çàõèñí³ êîìïàí³¿, åêîëî-
ã³÷í³ ñòðàòåã³¿.

The article places an emphasis on the
importance of environmental issues. It at-
tempts to present the correlation among is-
sues relating to environmental protection,
efficient use of resources and functioning
of enterprises that (according to neoclassical
theory) strive after profit maximization. Par-
ticular sections of the paper will be dedicated
to this objective. At first, traditional and
ecological approaches to the functioning of
enterprise will be presented. Environmental
factors determining this functioning will be
discussed. Then, the importance of environ-
mental strategies for ecological activity
undertaken by firms will be emphasized.
Finally, ecological activity in question will
be characterized in subsequent section of the
article.

Key words:  environmental protec-
tion, eco-friendly company performance,
environmental strategies.
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Introduction
The problems of air pollution, waste products and the lack of interest in

environmental issues have a significant influence on company performance. Seeking
ways of minimizing the negative impact of businesses on the environment may bring
both environmental and economic benefits.

As a result, more and more companies consider the environmental protection
their goals and strategic tasks which may for example increase the company’s value by
the investments in the eco-friendly technologies (which, in turn, minimize the risk), by
the creation of eco-brands via eco-friendly activities, or by operating according to the
ECSR (Environmental Corporate Social Responsibility). The eco-friendly approach
improves the company’s image (creates the eco-image) in the eyes of local communities,
and increases trust in the company. By eco-friendly activities, companies seek opportunities
to become distinct and to obtain financial support for investments in environmental
protection and innovative technologies.

This article is aimed at presenting the relation between the issues relating to
environmental protection and the company performance. It also shows the environmental
aspect of company performance through the environmental constraints of this performance
and the eco-friendly actions. For those purposes, the article is divided into the following parts:

– Traditional company vs. an eco-friendly company;
– Environmental constraints of company performance;
– Environmental strategies of businesses;
– A selection of eco-friendly actions taken by businesses.
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This paper if of theoretical nature. Any materials used in the article are theoretical
materials available in the literature on the subject.

A traditional company vs. an eco-friendly company
The first step of discussing the eco-friendly company performance is a reference

to the basics of the subject, i.e. the definition of a traditional company, its main goals
and management style. Once we are familiar with these basics, we can analyze the
environmental aspect of the company performance.

A company may be defined in many different ways. In a traditional theory of
organization and management, it is assumed that a company is a relatively autonomous
organization which pursues economic profits and is constituted by at least one body
which regulates business activity. In a company examined from a traditional perspective,
the input includes basic production factors, and the output includes the products and
services which occurred in the process of production or rendering services.

It becomes clear that such a definition of a company excludes some very important
aspects, without which it is difficult to imagine a modern company. If we examine a
company from both economic and environmental perspectives, we conclude that the
environmental perspective reaches much farther than the traditional perspective.

A company, which is an important part of economic processes and the economic
activity as a whole, is at the same time a component of the natural matter cycles by the
way it uses this matter in manufacturing processes and trasmits it in the form of products
and pollution to social and natural environment. Thus, while considering the production
process, it is necessary to include natural resources in the input. By natural resources
we understand mineral resources, energy sources as well as the geographical space and
the assimilative capacity of the environment (the company’s right to emit certain pollution).
As well as end products, the output must also include the pollution, waste and the risk
resulting from the production and the use of products manufactured by the company.

The next step is determining the scope of the analysis. In a traditional model, the
analysis mainly refers to the phase of the in-house production which takes place in the
company itself. This model does not analyze the phases of the resource or energy
acquisition, the manufacturing of the semi-finished products and the phases after the
products are finished, i.e. distribution, consumption and waste utilization. It can be
easily concluded that the traditional model lacks the analyses of the pre- and postproduction
phases in which some significant problems occur. Such ignorance results in for example
the society being burdened with costs resulting from the necessity to liquidate the
environmental effects of the preparation for production and the consumption of its
products, and the danger of environmental barriers impossible to be foreseen at the
company’s level. It is necessary to broaden the scope of a traditional analysis of the
production of goods and the rendering of services, in order to embrace a whole product
lifecycle. The analysis of a whole product lifecycle allows to recognize the risk, the
dangers and the opportunities. It further leads to the cooperation which creates common
goals for the company and its commercial partners, consumers, producers, suppliers of
raw materials or semi-finished products, and utilization firms [1, 238-240].

Environmental constraints of company performance
Nowadays, a business which operates in a free economy and wants to keep its

market position has to take environmental constraints into consideration, in order to
stay competitive.

For a long time, businesses used to take into account the basic environmental
constraints, i.e. the constraints of the first and second degree. Today, however, every
modern business which matters on the market considers environmental constraints to be
also those actions that are connected with its eco-image, its market position and the
commitments which every business makes, on accounts of using the natural environment
(e.g. charges and fines).
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The first degree constraints have a significant impact on company performance,
on company’s effectiveness, its competitive ability to gain access to limited resources
ahead of other businesses on the market. Those constraints are connected with the use of
raw materials and energy (limited resources) in the production process. The limited
amount of those factors of production (raw materials, energy sources) forces the businesses,
operating in a free economy, to utilize them reasonably. There is no business entity,
which operates according to free-market laws, that can afford to act ineffectively for
example by wasting raw materials and energy resources. Thus, there emerges the need
for businesses, wishing to keep their position on the market or to expand, for a constant
rationalization, manifested in the introduction of solutions allowing for cost reduction.
It is also related to the technological and organizational development, which also
economizes natural resources.

The second degree environmental constraints are connected with the need for
using the assimilative capacity of the environment. In any production process, there are
by-products manufactured besides the final product. Those by-products are the
contaminants which affect the environment negatively and burden it. The amount and
type of contaminants is closely related to the kind of business activity carried out by the
company. It should be borne in mind that in the environment there is a law of mass/
energy conservation, according to which the mass of substances in the input of the
production process equals the mass of substances in the output of the production process.
Thus, it is necessary to take into account the contaminants produced during the production
process. The significance of those contaminants is related to the type of substances, their
environmental nuisance and the way they are emitted. Such a constraint occurs when
there is an assimilative capacity of the environment, the access to which is limited.
Those environmental constraints are connected with the legal-economic mechanisms of
the internalization of external environmental costs.

The consequences of the aforementioned environmental constraints, which translate
directly into economy of a business, consist in current liabilities (charges) for the right
to use the assimilative capacity of the environment, or the fines for a lack of or exceeding
specified standards and norms. Businesses may be charged financially for the right to
emit certain pollution with for example taxes, countervailing charges, pass-through rights
of emission, or penalties in case of infringement of environmental protection regulations.

The next group of environmental constraints deals with the performance of the
so-called modern business which has an anticipatory and future-oriented approach. Not
only takes such a business into account the environmental constraints, but also it recognizes
new very important constraints resulting from, among others, the social-awareness factors
that are becoming increasingly important (when it comes to the environmental constraints,
the increase in environmental awareness of the stakeholders acquires significance). They
contribute to the fact that the society which is better environmentally educated, and
whose ecological awareness is constantly rising, starts to pay attention not only to the
quality and price of goods, but also to the environmental impact of the business which
manufactures the goods, meaning its approach to the natural environment. It refers to
actions such as the minimizing the negative impact on the natural environment through
limiting the emission of pollution, increasing the use of raw materials and energy resources,
developing ecological goods and obtaining eco-labels for these goods. If businesses adopt
this approach towards the natural environment and combine it with marketing strategies
skillfully, they will create their new image of ecological businesses, or eco-friendly
businesses. Such a reception of a business by its surroundings constitutes an important
factor of strengthening its position on the market. Both present performance and long-
distance strategies of a business are affected by the ‘ecological image’ trends, the political
popularity of ecological slogans and the ecological movements.
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Businesses which take into account the environmental constraints in their strategies
should be led by premises, according to which the ecological objectives and the economic,
social and technological and productive objectives are integrated (Table 1). By doing so,
the ecological objectives will become an integral part of the company’s management.

Table 1. Hierarchy of main objectives of a company

Source: [2, p. 108]

Table 2. Environmental strategies classification in a free-market approach

Source: [4, pp. 57-58]

Environmental strategies of businesses
The concept of an environmental protection strategy had not appeared until the

second half of the 20th century and was a consequence of the increasing ecological
awareness among societies and organizations. Throughout the years, the strategy has
evolved from the dilution strategy, through the filtration, the waste neutralization, the
re-circulation, to the waste minimization strategy and the strategy of «Cleaner
Production.» Present environmental protection strategies are called «environmental
strategies.» They are determined and realized in many manufacturing companies.

Their main characteristics include:
– they act as a bond between different business areas;

Theѝmainѝobjectiveѝofѝaѝcompany:ѝsurvivalѝandѝdevelopmentѝ
Economicѝobjectivesѝ Technologicalѝandѝ

productiveѝobjectivesѝ
Socialѝobjectivesѝ Regionalѝandѝ

ecologicalѝobjectivesѝ
-ѝ long-ѝandѝshort-termѝ
profitѝ
-ѝ strengtheningѝtheѝ
positionѝonѝtheѝmarketѝ
-ѝ increaseѝinѝ
productivityѝ
-ѝ innovativenessѝ

productionѝ
maximizationѝ
-ѝ qualityѝ
improvementѝ
-ѝ reproductionѝofѝ
capitalѝresourcesѝ

-ѝ satisfactionѝofѝ
demandѝ
-ѝ increaseѝinѝ
earningsѝ
-ѝ improvementѝofѝ
workingѝconditionsѝ
-ѝ increaseѝinѝworkѝ
satisfactionѝofѝtheѝ
employeesѝ

-ѝ infrastructureѝ
developmentѝ
-ѝ regionalѝpromotionѝ
-ѝ environmentalѝ
protectionѝandѝ
renovationѝ
-ѝ rationalizationѝofѝ
theѝuseѝofѝnaturalѝ
resourcesѝ

Strategyѝ Descriptionѝ

Passiveѝ

(conservative)ѝ

Thisѝstrategyѝonlyѝacknowledgesѝtheѝnecessaryѝenvironmentalѝconstraintsѝ(legalѝ
orѝeconomic)ѝinѝorderѝtoѝpreventѝpenalties,ѝorѝtoѝkeepѝtheѝcompany'sѝpositiveѝ
image.ѝ

Defensiveѝ(oneѝ
ofѝtechnologicalѝ

strategies)ѝ

Thisѝstrategyѝisѝadoptedѝinѝorderѝto:ѝ
graduallyѝwithdrawѝfromѝtheѝmarketѝthoseѝgoodsѝwhichѝdoѝnotѝcomplyѝwithѝ

ecologicalѝrequirements,ѝ
partiallyѝresignѝfromѝoutdatedѝtechnologies.ѝ

Innovativeѝ(oneѝ
ofѝtechnologicalѝ
strategies)ѝ

Orientedѝtowardsѝmakingѝproductionѝandѝproductsѝecologicalѝby:ѝ
seekingѝandѝimplementingѝnewѝtechnologies,ѝsettingѝupѝclosedѝ
productionѝsystems,ѝmanufacturingѝonlyѝeco-friendlyѝgoods,ѝ
recyclingѝanyѝpossibleѝwaste.ѝ

Offensiveѝ(oneѝ
ofѝplanningѝ

strategies)ѝ

Thisѝstrategyѝaimsѝat:ѝ
cleanerѝproduction,ѝ

eco-productsѝdevelopment,ѝ
eco-organizationѝandѝeco-management,ѝ
eco-marketing,ѝ
eco-cultureѝofѝtheѝcompany.ѝ
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– they indicate what a company should do in order to minimize its environmental
nuisance.

It is important for a strategy to be realistic and feasible (which means that the
business needs

resources to realize it) as well as proactive, or future-oriented in other words.
Businesses, which aim at realizing the environmental protection strategy, should adopt
assumptions of the Dynamic Environmental Model [3, p.45].

We can distinguish many various classifications of environmental strategies. One
of the most common is the classification of environmental strategies in a free-market
approach, characterized in Table 2.

In companies, the most desired strategies are those strategies that provide economic
as well as environmental and social development. The environmental strategy and the
corporate social responsibility, both can be included in the main objectives of a business.
Such objectives become the integral pillars of business activity, especially in businesses
that create environmental nuisance, and thus have a big impact on society (especially when
it comes to environmental protection, creating work places or social organizations, etc.),
for example: heat and electric power production, mining, metallurgy, exploiting, cement
production, petroleum refining, chemical industry, communal economy [5, pp. 33-61].

In a systemic context of business management, special attention should be drawn
to the restructuring strategy in a dynamic approach. This strategy consists in the
permanent improving and perfecting of the production and work management. While
implementing this strategy, special structures and control procedures may be required,
which form «an early warning system.» The effectiveness ratio of this strategy includes
various diagnostic indices such as: the indicators referring to the use of manufacturing
factors, the work effectiveness, the quality of goods and/or services, the profitability
ratio, the financial liquidity, the liabilities and many others [6, pp. 58-60].

A selection of eco-friendly actions taken by businesses
It is necessary to explain the notion of an eco-friendly action before we start to

discuss various kinds of such actions. In literature, we come across the term «an eco-
friendly action,» but the term «an environmental action» is also frequently used. Those
terms are often used interchangeably. It is difficult to find a clear distinction between
an eco-friendly action and an environmental action. In spite of the fact that both terms
occur in literature very often, it is hard to unequivocally explain the difference between
them; even in the specialist literature, they are often applied interchangeably. J. Adamczyk
makes a connection between an environmental approach of a business and its long-term
performance and strategic decisions [7, pp.78-83]. He mentions the following among the
environmental actions:

– reducing the use of natural resources;
– the strategy of secondary trade;
– replacing harmful technologies with eco-friendly technologies;
– offering eco-friendly products;
– eliminating environmental damages.
Businesses engage in eco-friendly actions in a number of ways. Some businesses

implement environmental management systems conforming the international standards
ISO 14000 (especially ISO 14001), or the EMAS system (Environmental Management and
Audit Scheme), which is binding in the European Union1.

1 As a result of the joint work of the European Commission and the member states, the Regulation (EC) No 1221/
2009 of the European Parliament and the Coucil of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations
in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) was amended and published on 22 December 2009 in the
Official Journal of the European Union L 342 (volume 52). The Resolution EMAS III went into force on 11 January
2010. In Poland, the EMAS system is based upon (apart from the Resolution) the Act of 12 March 2004 on the domestic
eco-management and audit (EMAS) [Official Journal of Laws 631 as amended], and on the three executive orders of the
Ministry of Environment. 631 z pozn.zm.] a takze na trzech aktach wykonawczych Ministra Srodowiska.
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ISO 14001 and EMAS apply to all organizations which aim at the improvement of
the environmental activity and the permanent reduction of the negative impact on the
natural environment. Such organizations are monitoring their performance, services
and products on a regular basis, and are identifying all environmental aspects of their
activity. The implementation of the eco-management conforming with the ISO 14001
constitutes a stage of filing for registration in EMAS.

The difference between EMAS and ISO 14001 consists in the fact that when it
comes to EMAS, the organizations are obliged to conduct a preliminary environmental
review, to draw up and to publish an environmental declaration, to engage the employees
in the eco-management process and to provide an open dialogue with the community.
When it comes to ISO 14001, those matters are optional and voluntary. Another difference
is that the final registration in the EMAS system is made by the State Administrative
Body, and the verification is only done in a form of the certificate, in which it is confirmed
that the information entered in the environmental declaration is true and the management
style complies with the EMAS Resolution. Because the administrative bodies, which are
responsible for the compliance with legal requirements, are involved in the process of
registration in EMAS, it is understood that the organizations that are registered in
EMAS must pay greater attention to lawfulness [8, pp. 69-134]. Regardless of the type
of eco-management being implemented, a company needs to follow five basic rules in
order to be an eco-friendly company:

1. The business should identify the problems and accept the eco-management as a
tool in solving those problems effectively; it also should draw up its environmental policy.

2. The business should draw up a plan of the policy implementation.
3. The business should use all possible measures and mechanisms to comply with

the policy and to achieve its goals and objectives.
4. The business should measure, monitor and assess its impact on the natural

environment.
5. The business should permanently verify and improve its eco-management while

trying to minimize the negative impact it may have on the natural environment.
Another solution is to participate in the environmental programs. One of them is

the program «Cleaner Production,» which aims at adopting a preventive environmental
protection strategy in order to minimize the dangers for the community and the natural
environment, connected with the production and the products [9, pp. 34-68]. There are
also a number of programs designed especially for specific industries/professions. An
example is the program «Responsible Care,» in which the companies of the chemical
industry participate voluntarily by being engaged in actions realizing the eco-ethics,
improving working conditions, increasing safety of the production systems, and
maintaining contact with the surroundings [9, pp. 68-72]. Businesses which implement
any program’s guidelines and which conduct their business activity according to the
safety and health requirements for people and the clean environment, oblige themselves:

• to take an eco-friendly responsibility for the community and the environment
entirely voluntarily and not as a result the binding laws and regulations;

• to first and foremost accept: the personal activity of people and the reasonable
organizational and managerial changes as the crucial factors in achieving a visible change
in the approach to the environmental protection and safety issues;

• to acknowledge the priority of seeking measures and adopting them for the
purposes of gradual modernization, aiming at energy saving, waste reduction and air
pollution reduction;

• to cooperate with other businesses and the local community in order to take
responsibility and work for the environmental protection and safety;

• to promote the program «Responsible Care» and its rules among the businesses
which are not registered in the Polish Chamber of Chemical Industry as well as in the
countries from outside the European Union in Central and Eastern Europe.
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Eco-friendly actions are taken by businesses more and more often because they bring
many benefits. Thanks to eco-friendly actions, it is possible to: use raw materials and natural
resources reasonably, save raw materials and natural resources, reduce waste, increase the
profitability ratio, comply with law more easily, reduce the number of penalties, reduce
charges, take preferential credits, increase eco-awareness, reduce the insurance rate, improve
the work safety, eliminate any incompatibilities in the organization more easily, increase the
company’s attractiveness for investors, increase the company’s competitiveness, improve
the situation of the natural environment, improve the company’s image, maintain contact
with the local community, and gain new customers [10, pp. 14-15].

Conclusion
Various aspects of sustainable development and environmental protection determine

to a large extend the starting up and carrying out of business activity. Nowadays, the
issues relating to environmental protection and reasonable use of natural resources by
business entities, especially companies, are becoming more and more important. Limited
natural resources and increasing pollution are alarming and draw our attention to the
need of managing them effectively. Modern businesses are taking into account both
economic and environmental constraints while planning their long-term course of action.

It allows for drawing up specific strategies with reference to the natural
environment.

Including environmental actions (especially such as clean and eco-friendly
technologies), along with economic, innovative and technological aspects, into company
performance, and implementing eco-management can bring many benefits, strengthen
the company’s position on the market or increase the company’s share in the market.

By including the ecological aspect in company performance, right next to the
economic and social aspect, we get its fuller and more actual picture.

«The article is recommended for publication by PhD».
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Âñòóï. Â óìîâàõ åêîíîì³÷íî¿ íåñòàá³ëüíîñò³ ïîòð³áíî øóêàòè øëÿõè äëÿ
ïåðåãëÿäó òà çì³íè ³ñíóþ÷èõ á³çíåñ-ïðîöåñ³â, à òàêîæ ñóòòºâèõ ñêîðî÷åíü âèòðàò ó
âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Öå çóìîâëþº ³íòåðåñ â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â
ç ïðîáëåìè çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ìåíåäæìåíòó äî ìåòîä³â òà ï³äõîä³â óïðàâ-
ë³ííÿ, ÿê³ ðîçãëÿäàþòü ïðîöåñè âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ó íåðîçðèâíîìó çâ’ÿçêó ³
íàö³ëåíîñò³ íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò, ùî ñïðèÿº ì³í³ì³çàö³¿ âèòðàò íà óïðàâë³ííÿ
âèðîáíèöòâîì òà ñêîðî÷åííþ òåðì³í³â âèêîíàííÿ ðîá³ò.

Ïðîáëåìè âïðîâàäæåííÿ ìåòîä³â òà ï³äõîä³â ðå³íæèí³ðèíãó á³çíåñ-ïðîöåñ³â
ó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ çíàõîäÿòü ñâîº âèñâ³òëåííÿ ó ïðàöÿõ íàóêîâö³â, çîêðåìà:
Ì. Õàììåðà, Ä. Õàðð³íãòîíà, Ê. Åññåíë³íãà, Äæ. ×àìï³, Ñ. Áàÿ, Â. ²âëºâà, Ñ. ²ëü-
äåìåíîâà, Ò. Ïîïîâî¿, Ñ. Ðóáöîâà, Â. Ðºï³íà, Â. Ñ³ìàêîâà, Ì. Ô³ðñîâà, Ë. Ôåäóëîâî¿,
Ñ. ßêîâåíêà òà ³í. Ó ðîáîòàõ öèõ â÷åíèõ äîñë³äæóâàëèñü ³ àíàë³çóâàëèñü ð³çí³ àñïåêòè
ïðîöåñó ðîçðîáëåííÿ ³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ðå³íæèí³ðèíãó á³çíåñ-ïðîöåñ³â.

Ñòîñîâíî ï³äïðèºìñòâ õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ïèòàííÿ óäîñêîíàëåííÿ á³çíåñ-
ïðîöåñ³â íà îñíîâ³ òåõíîëîã³é ðå³íæèí³ðèíãó äîñë³äæåíî ó ðîáîòàõ Ò. Ìîñòåíñüêî¿,
Ì. Ñè÷åâñüêîãî, À. ×åðåï, Â. ßöåíêà òà ³í.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîáëåìà çàïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³¿ ðå³íæèí³ðèíãó
íà ï³äïðèºìñòâàõ ì’ÿñíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, íà íàøó äóìêó, âèìàãàº âðàõóâàííÿ
ñïåöèô³êè á³çíåñ-ïðîöåñ³â ³ îñîáëèâîñòåé ãàëóç³, ïî÷èíàþ÷è ³ç çàñòîñóâàííÿ
ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî ôîðìóâàííÿ îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ íà ð³âí³ êîæíîãî
âèðîáíèöòâà (ì’ÿñîæèðîâîãî, êîâáàñíîãî, êîíñåðâíîãî, ìåäè÷íî¿ ïðîäóêö³¿).

Ðåçóëüòàò. Ðå³íæèí³ðèíã º íàéá³ëüø åôåêòèâíîþ ³ííîâàö³ºþ ó ñïðàâ³
êåð³âíèöòâà, ÿêà ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî ïðè ðîçðîáëåíí³ íîâèõ òåõíîëîã³÷íèõ
ïðîöåñ³â ïîâèíí³ âèíèêàòè íîâ³ ïðàâèëà, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ÷àñó. Äëÿ öüîãî
øèðîêî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, çàâäÿêè ÷îìó äîñÿãàºòüñÿ çíà÷íå
çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà, ï³äâèùåííÿ ïðîäóêòèâíîñò³, ÿêîñò³, ïîëåãøóºòüñÿ êîíòðîëü
çà âèòðàòàìè [1, ñ.119].

Çàñíîâíèêîì òåîð³¿ ðå³íæèí³ðèíãó ââàæàþòü Ì. Õàìåðà, ÿêèé ðàçîì ç Äæ.
×åìï³ âèïóñòèâ êíèãó «Ðå³íæèí³ðèíã êîðïîðàö³é ³ ìàí³ôåñò äëÿ ðåâîëþö³é ó á³ç-
íåñ³». Àâòîðè âèçíà÷èëè ðå³íæèí³ðèíã ÿê «ôóíäàìåíòàëüíå ïåðåîñìèñëåííÿ òà
ðàäèêàëüí³ çì³íè ð³øåíü ùîäî îïåðàö³éíèõ ïðîöåñ³â ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ
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äðàìàòè÷íèõ ïîêðàùåíü ó êðèòè÷íî âàæëèâèõ ïîêàçíèêàõ ä³ÿëüíîñò³, òàêèõ, ÿê
âèòðàòè, ÿê³ñòü ïðîäóêö³¿ òîùî» [2, ñ.349].

Ìåíåäæåðè, çàñòîñîâóþ÷è òåõíîëîã³¿ ðå³íæèí³ðèíãó, çîáîâ’ÿçàí³ [3, ñ.47]:
– ðîçðîáèòè òà äîêóìåíòóâàòè îñíîâí³ âèðîáíè÷³ ïðîöåñè, îö³íèòè

åôåêòèâí³ñòü êîæíî¿ îïåðàö³¿;
– âïðîâàäèòè á³ëüø åôåêòèâí³ âèðîáíè÷³ îïåðàö³éí³ ïðîöåñè, âèçíà÷èòè ñïîñîáè

âèêîðèñòàííÿ ïðîöåäóð òà òåõíîëîã³é, íåîáõ³äíèõ çì³í â ðîáîò³ âèðîáíè÷îãî ïåð-
ñîíàëó;

– ðîçðîáèòè ñèñòåìè îðãàí³çàö³éíî¿ âçàºìîä³¿ âèðîáíè÷îãî ïåðñîíàëó (ïåðå-
ðîáëåííÿ ïîñàäîâèõ ³íñòðóêö³é, âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíî¿ ñèñòåìè ìîòèâàö³¿,
ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ êîìàíä, ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì ï³äãîòîâêè òà ïåðåï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â);

– âèçíà÷èòè òà âïðîâàäèòè ï³äòðèìóþ÷³ ³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè;
– ³íòåãðóâàòè ðîçðîáëåí³ îïòèìàëüí³ âèðîáíè÷³ ïðîöåñè òà íàâ÷àííÿ

ðîá³òíèê³â, ïåðåõ³ä äî íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ âèêîíàííÿ âèçíà÷åíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ’ÿçê³â ìåíåäæåðè ïîâèíí³

ìàòè â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó ó ïëîùèí³ îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ ñèñòåì ó ö³ëîìó,
îðãàí³çàö³¿ òåõíîëîã³÷íî¿ ÷àñòèíè âèðîáíèöòâ, òåõíîëîã³¿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü,
çàñòîñóâàííÿ ïðîãðàìíî-ö³ëüîâèõ ìåòîä³â â óïðàâë³íí³ ðîçâèòêîì îïåðàö³éíî¿
ñèñòåìè é óïðàâë³íí³ ³ííîâàö³éíèìè ïðîöåñàìè, óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì â óìîâàõ
îðãàí³çàö³éíî¿ ïåðåáóäîâè (ðåñòðóêòóðèçàö³¿).

Ó çàãàëüíîìó âèãëÿä³ á³çíåñ-ïðîöåñ âèçíà÷àþòü, ÿê ñòðóêòóðîâàíó ìíîæèíó
ä³é, ñïðîåêòîâàíó äëÿ âèðîáíèöòâà ïåâíîãî ïðîäóêòó (ïîñëóãè) äëÿ êîíêðåòíîãî
ñïîæèâà÷à ÷è ðèíêó. Ó éîãî ìåæàõ íà âõîä³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðåñóðñè, à â
ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðþºòüñÿ ïðîäóêò [4, ñ.181].

².². Ìàçóð âèçíà÷àâ ðå³íæèí³ðèíã ÿê ìåòîä êàðäèíàëüíî¿ ïåðåáóäîâè á³çíåñ-
ïðîöåñ³â ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ÿê³ñíî ³íøîãî, á³ëüø âèñîêîãî ð³âíÿ ïîêàçíèê³â
âèðîáíè÷î-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà [1, ñ.124].

Ì. Õàììåð âèçíà÷àâ ïðîöåñ ÿê ïîò³ê ðîáîòè, ùî ïåðåõîäèòü â³ä îäí³º¿ ëþäèíè
äî ³íøî¿, à äëÿ âåëèêèõ ïðîöåñ³â — â³ä îäíîãî â³ää³ëó äî ³íøîãî [4, ñ.201].

Ñòàíäàðò ISO 9000:2000 âèçíà÷àº ïðîöåñ ÿê «ñóêóïí³ñòü âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ä³é,
ùî ïåðåòâîðþþòü âõîäè ó âèõîäè», ïðè öüîìó âèä³ëÿºòüñÿ ÷îòèðè òèïè ïðîöåñ³â —
óïðàâë³ííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ðåñóðñàìè, æèòòºâèé öèêë ïðîäóêòó ³ ïðîöåñè âèì³ðþ-
âàííÿ, ìîí³òîðèíã é àíàë³ç. Ó ìåæàõ æèòòºâîãî öèêëó ïðîäóêòó ³ñíóþòü òðè òèïè
ïðîöåñ³â: îñíîâí³, äîïîì³æí³ é îðãàí³çàö³éí³. Îäíàê âàæëèâî â³äð³çíÿòè ïðîöåñ çàãàëîì
â³ä á³çíåñ-ïðîöåñó. Á³çíåñ-ïðîöåñè — öå ò³ ïðîöåñè, ùî çä³éñíþþòüñÿ äëÿ çàäîâîëåííÿ
ïîòðåá ñïîæèâà÷à; âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ ³íøèõ òèì, ùî ¿õ ðåçóëüòàò
îáì³íþºòüñÿ íà ãðîøîâ³ êîøòè ïîêóïö³â [5, ñ.73].

Ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ á³ëüø³ñòü àâòîð³â ââàæàº, ùî á³çíåñ-ïðîöåñ — öå
ôàêòîðè âèðîáíèöòâà (ðåñóðñè), âèðîáíè÷³ ³ äîïîì³æí³ ïðîöåñè, ï³äïðèºìíèöüêà
ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà.

Îñîáëèâ³ñòþ âèðîáíèöòâà ï³äïðèºìñòâ ì’ÿñíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ º òå, ùî á³çíåñ-
ïðîöåñè çä³éñíþþòüñÿ íà ð³âí³ êîæíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêèé âèïóñêàº
ð³çíó ãîòîâó ïðîäóêö³þ (ì’ÿñî, êîíñåðâè, êîâáàñí³ âèðîáè, êóë³íàðí³ âèðîáè, íàï³â-
ôàáðèêàòè, ìåäè÷íó ïðîäóêö³þ, òåõí³÷íó ïðîäóêö³þ òîùî).

Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ï³äïðèºìñòâà ì’ÿñíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ïîëÿãàº â ðîçðîáö³
çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè ³ ïëàí³â âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ìàêñèìàëüíî
åôåêòèâíó ï³äòðèìêó òà çàáåçïå÷åííÿ äîâãîñòðîêîâèõ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã êîæíîãî
âèðîáíèöòâà.

Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ, âèõîäÿ÷è ³ç êîðïîðàòèâíî¿ ñòðàòåã³¿, îõîïëþº âñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³ íà äîâãîñòðîêîâèé ïåð³îä, ùî ìàº çàáåçïå÷èòè ï³äïðèºìñòâó ìîæëèâ³ñòü áóòè
ãíó÷êèì ³ øâèäêî ðåàãóþ÷èì íà áóäü-ÿê³ íåìèíó÷³ ç³ìíè â ìàéáóòíüîìó [2, ñ.119].
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Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ³ ðîçâèòîê óñ³õ âèðîáíè÷èõ
ïîòóæíîñòåé ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Îïåðàö³éíà
ñòðàòåã³ÿ âèðàæàºòüñÿ â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçðîáëåííÿì âèðîáíè÷îãî
ïðîöåñó é ³íôðàñòðóêòóðè, íåîáõ³äíî¿ äëÿ éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ (ñèñòåìè
ïëàíóâàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ òà ìîòèâàö³¿ ïðàö³ òîùî).
Ðîçðîáëåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó ïîëÿãàº ó âèáîð³ îïòèìàëüíî¿ òåõíîëîã³¿, ñêëàäàíí³
ãðàô³ê³â ïðîöåñó, âèçíà÷åíí³ òîâàðíî-ìàòåð³àëüíèõ ïîòîê³â êîæíîãî ñòðóêòóðíîãî
ï³äðîçä³ëó.

Îñíîâîþ äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè º
ðîçðîáëåííÿ îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ íà îñíîâ³ ðå³íæèí³ðèíãó, ÿêà âðàõîâóº òâîð÷èé
ïîøóê ìåíåäæåð³â, ³íæåíåð³â, òåõíîëîã³â, äîñÿãíåííÿ ïåðåäîâî¿ òåõí³êè é òåõíîëîã³¿,
çàáåçïå÷óº âèðîáíèöòâî ÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã â³ò÷èçíÿíèõ íà ì³æ-
íàðîäíèõ ñòàíäàðò³â òà ¿¿ ïîñò³éíå âäîñêîíàëåííÿ. Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ï³äïðèºìñòâà
âçàºìîçàëåæíà ç³ âñ³ìà ³íøèìè îïåðàö³éíèìè ñòðàòåã³ÿìè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.
Ñèñòåìíà âçàºìîä³ÿ ç ð³çíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ï³äïðèºìñòâà íåîáõ³äíà
äëÿ ÿê³ñíîãî ðîçðîáëåííÿ îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ íà îñíîâ³ ðå³íæèí³ðèíãó. Îòæå,
ñïåö³àë³ñòè ç ìàðêåòèíãó ïîâèíí³ çàáåçïå÷óâàòè ðîçðîáëþâà÷³â îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿
³íôîðìàö³ºþ ïðî ïîïèò íà ïðîäóêö³þ, ïðî ¿¿ çáóò íà â³äïîâ³äíèõ ðèíêàõ, ïðî
ïåðñïåêòèâí³ ïîòðåáè ñïîæèâà÷³â ùîäî ì’ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿; òåõíîëîãè ïîâèíí³
âïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿ (íîâ³ âèäè îáîëîíîê, ñïåö³é, òàðè, ïàêóâàëüí³ ìàòåð³àëè
òîùî) òà âñ³ ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ íà ðèíêó.

Ö³ë³ îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ ëîã³÷íî îá´ðóíòîâóþòüñÿ ì³í³-ñòðàòåã³ÿìè (îïåðà-
ö³éíèõ) âèðîáíè÷èõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìàþòü çàìêíóòèé âèðîáíè÷èé
öèêë îêðåìèõ âèä³â ïðîäóêö³¿ ³ ìîæóòü ñàìîñò³éíî ôóíêö³îíóâàòè.

Ïîñòàíîâêà ö³ëåé îïåðàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ íà îñíîâ³ ðå³íæèí³ðèíãó çä³éñíþºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ ïð³îðèòåò³â:

1) çàáåçïå÷åííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿, òåõíîëîã³¿,
âèðîáíèöòâà, ïåðñîíàëó âïëèâàº íà ÿê³ñòü âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, ÿêà ìàº âåëèêå
çíà÷åííÿ, îñê³ëüêè âèãîòîâëåííÿ ì’ÿñíî¿ ïðîäóêö³¿ ïîâèííî â³äïîâ³äàòè
õàðàêòåðèñòèêàì, çàçíà÷åíèì ó òåõí³÷íèõ óìîâàõ, äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ;

2) ñèñòåìà «îùàäëèâå âèðîáíèöòâî» ç âðàõóâàííÿì ëîã³ñòè÷íîãî ï³äõîäó äî
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ïåðåäáà÷àº ïîñòà÷àííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ ðåñóðñ³â òîä³,
êîëè âîíè íåîáõ³äí³ äëÿ âèðîáíèöòâà, â³äìîâà â³ä íåðàö³îíàëüíèõ îïåðàö³é òà âèðîá-
íè÷èõ ïðîöåñ³â ç ìåòîþ ñêîðî÷åííÿ îïåðàö³éíîãî öèêëó òà åêîíîì³¿ ðåñóðñ³â;

3) çíèæåííÿ âèòðàò íà âèðîáíèöòâî ñòîñóºòüñÿ âñ³õ åêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â
ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ êîíêóðåíòíî¿ ïåðåâàãè;

4) çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ç óðàõóâàííÿì ãåðîíòîëîã³÷íîãî
ï³äõîäó — çäàòí³ñòü ðåàãóâàòè íà êîëèâàííÿ ïîïèòó (ì³æñåçîííîãî), ï³ê³â
ñïîæèâàííÿ òà âèðîáíèöòâà, ïðîïîçèö³ÿ íîâèõ ãåðîíòîëîã³÷íî ö³ííèõ âèðîá³â;

5) êîìïëåêñíà ïåðåðîáêà ñèðîâèíè çà ðàõóíîê âïðîâàäæåííÿ áåçâ³äõîäíî¿
òåõíîëîã³¿ âèìàãàº äèâåðñèô³êàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, îñâîºííÿ íîâèõ âèä³â
ïðîäóêö³¿, ùî º àêòóàëüíèì äëÿ ì’ÿñíî¿ ïðîìèñëîâîñò³, ÿê äæåðåëà çá³ëüøåííÿ
ô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü òà ðåñóðñ³â;

6) áåçïåðåðâíå íàâ÷àííÿ ïåðñîíàëó. Çà íîâèõ óìîâ òðàäèö³éíî çì³íþºòüñÿ
ðîëü ÷àñó, ÿêà âèçíà÷àº åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü çíàíü, ùî çàâæäè áóëî óìîâîþ ðîçâèòêó
âèðîáíèöòâà. Çíàííÿ ÿê ôàêòîð âåäóòü äî âèíèêíåííÿ íîâèõ ³äåé, âèíàõ³äíèöòâà,
ðàö³îíàë³çàòîðñòâà, âèñòóïàþòü ïîøòîâõîì äî ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ ïðîöåñ³â,
çàñîá³â ïðàö³, òåõíîëîã³é òîùî. Ñèñòåìà áåçïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ çàáåçïå÷óº ïðîöåñ
ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â ç ìåòîþ
âèêîíàííÿ íîâèõ âèðîáíè÷èõ ôóíêö³é, çàâäàíü i îáîâ’ÿçê³â íîâèõ ïðîôåñ³é.

Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ íàëåæèòü äî êîíêðåòíèõ ñòðàòåã³÷íèõ ³í³ö³àòèâ ³ ï³äõîä³â
ó âèð³øåíí³ ïîòî÷íèõ ³ ùîäåííèõ îïåðàòèâíèõ çàâäàíü, ÿê³ ìàþòü ñòðàòåã³÷íó
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âàæëèâ³ñòü (çàêóï³âëÿ ñèðîâèíè, óïðàâë³ííÿ çàïàñàìè, ïðîô³ëàêòè÷íèé ðåìîíò,
òðàíñïîðòóâàííÿ òîùî).

Ðîçðîáëåííÿ îïåðàö³éíèõ ñòðàòåã³é íà îñíîâ³ ðå³íæèí³ðèíãó á³çíåñ-ïðîöåñ³â
(ð³çíèõ âèðîáíèöòâ) ó ì’ÿñí³é ïðîìèñëîâîñò³ ìàº ðÿä îñîáëèâîñòåé:

– Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ì’ÿñîæèðîâîãî âèðîáíèöòâà çàëåæèòü â³ä
ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà: ñòàíó òà ðîçâèòêó òâàðèííèöòâà, ö³í íà âíóòð³øíüîìó
òà ñâ³òîâîìó ðèíêó, ä³é êîíêóðåíò³â, íàÿâíîñò³ âëàñíî¿ ñèðîâèííî¿ áàçè òà óêëàäàííÿ
äîãîâîð³â-êîíòðàêò³â íà ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè ³ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè
ï³äïðèºìñòâàìè, ôåðìåðàìè òà íàñåëåííÿì, óêëàäàííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ
ïðîäóêö³¿ ç òîðãîâåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äïðèºìñòâàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ,
çàÿâîê ô³ðìîâèõ ìàãàçèí³â, çàäîâîëåííÿì ïîòðåá âëàñíîãî êîíñåðâíîãî ³ êîâáàñíîãî
âèðîáíèöòâ.

– Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó êîâáàñíî-êóë³íàðíîãî âèðîáíèöòâà ïîâèííà
âðàõîâóâàòè ôàêòîðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà: ïîïèò íà êîâáàñí³ òà êóë³íàðí³ âèðîáè
íà âíóòð³øíüîìó ³ ì³æíàðîäíîìó ðèíêàõ; ö³íè íà ïðîäóêö³þ; äîñÿãíåííÿ
êîíêóðåíò³â; çàáåçïå÷åííÿ ñèðîâèíîþ â³ä âëàñíîãî ì’ÿñîæèðîâîãî âèðîáíèöòâà;
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ ç òîðãîâåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ï³äïðèºìñòâàìè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, çàÿâêàìè ô³ðìîâèõ ìàãàçèí³â.

– Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó êîíñåðâíîãî âèðîáíèöòâà ïîâèííà
âðàõîâóâàòè ôàêòîðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà: ïîïèò íà ì’ÿñí³ òà ì’ÿñî-ðîñëèíí³
êîíñåðâè íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó (â îñíîâíîìó â Ðîñ³¿) ³ âíóòð³øíüîìó ðèíêó;
çàáåçïå÷åííÿ ñèðîâèíîþ, òàðîþ, æåðñòþ; ö³íè íà êîíñåðâè; äîñÿãíåííÿ êîíêóðåíò³â;
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿; äåðæàâíå çàìîâëåííÿ (äåðæðåçåðâ,
àðì³ÿ).

– Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà ìåäè÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ïîâèííà
âðàõîâóâàòè ôàêòîðè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà: ïîïèò íà ìåäè÷í³ òà ôåðìåíòí³ ïðåïàðàòè;
ö³íè íà àíàëîã³÷íó ³ìïîðòíó ìåäè÷íó ïðîäóêö³þ; çàáåçïå÷åííÿ âëàñíîþ ñèðîâèíîþ,
îñíîâíèìè ³ äîïîì³æíèìè ìàòåð³àëàìè; çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é äëÿ ðîçøèðåííÿ
âèðîáíèöòâà ïðåïàðàò³â ç åíäîêðèííî-ôåðìåíòíî¿ ñèðîâèíè, îòðèìàíî¿ â³ä ïåðåðîáëåííÿ
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè ³ ñâèíåé; óêëàäàííÿ äîãîâîð³â íà ïîñòà÷àííÿ ïðåïàðàò³â ç
àïòåêàìè, ìåäè÷íèìè çàêëàäàìè, òîðãîâåëüíèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà çàÿâêàìè ô³ðìîâèõ
ìàãàçèí³â; ðîçðîáëåííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â äëÿ çäåøåâëåííÿ ìåäè÷íèõ òà ë³êóâàëüíèõ
ïðåïàðàò³â, ÿêùî ö³íè íà íèõ âèù³, í³æ ö³íè íà àíàëîã³÷íó ³ìïîðòíó ïðîäóêö³þ.

Îïåðàö³éíà ñòðàòåã³ÿ âèìàãàº ïðèéíÿòòÿ ö³ëîãî ðÿäó ð³øåíü äëÿ êîæíîãî
á³çíåñ-ïðîöåñó:

1) ð³øåííÿ ç âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé ïðèéìàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè
äàíèõ âèðîáíèöòâ (ì’ÿñîæèðîâå, êîâáàñíî-êóë³íàðíå, êîíñåðâíå, ìåäè÷íèõ
ïðåïàðàò³â òà òåõí³÷íèõ ôàáðèêàò³â òîùî).

2) âåðòèêàëüíà ³íòåãðàö³ÿ ðîçãëÿäàº ïèòàííÿ ùîäî çàêóï³âë³ ñèðîâèíè ÷è
âèðîùóâàííÿ õóäîáè ñàìèì, òîáòî ñòâîðþâàòè ï³äñîáíå ãîñïîäàðñòâî àáî âëàñíî¿
ñèðîâèííî¿ áàçè ï³äïðèºìñòâîì.

3) ð³øåííÿ ùîäî ïðèéíÿòòÿ îïòèìàëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â. Ñòðàòåã³¿,
ùî âèçíà÷àþòü äèíàì³êó òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà, çàñíîâàí³ íà ïîð³âíÿíí³ ð³çíèõ
åëåìåíò³â ìîæëèâèõ òåõíîëîã³é, âèáîð³ ³ ðåàë³çàö³¿ íàéá³ëüø åôåêòèâíî¿ ç íèõ.
Ïðè âèð³øåíí³ äîì³íóþ÷èì ìîòèâîì º ïèòàííÿ âèáîðó òèïó âèðîáíèöòâà.

Ðåçóëüòàò ðå³íæèí³ðèíãó ñêëàäíî ïåðåäáà÷èòè. Îäíàê ÷èì ðåàëüí³øà
íåáåçïåêà êðèçè àáî áàíêðóòñòâà, òèì éìîâ³ðí³øèé óñï³õ ðå³íæèí³ðèíãó, îñê³ëüêè
ïðè éîãî ðåàë³çàö³¿ ñòèìóëþþòüñÿ ³í³ö³àòèâà é àêòèâíà ³ííîâàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü óñ³õ
ïðàö³âíèê³â, ùî ñïðèÿº ñòâîðåííþ íîâèõ, äîñêîíàë³øèõ ³ åôåêòèâí³øèõ á³çíåñ-
ïðîöåñ³â [6, ñ.101].

Âèñíîâêè. Åêîíîì³÷íà êðèçà òà äèíàì³÷í³ñòü ñó÷àñíîãî á³çíåñ-ñåðåäîâèùà,
ÿê³ ïðîÿâëÿþòüñÿ â ³ñòîòíèõ çì³íàõ ó òåõíîëîã³ÿõ, ðèíêàõ çáóòó ³ ïîòðåáàõ
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ñïîæèâà÷³â, âïëèâàþòü íà ïîøóê øëÿõ³â ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà òà
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê á³çíåñ-ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâ ì’ÿñíî¿ ïðîìèñëîâîñò³. Äàíà
ïðîáëåìà çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ, îñê³ëüêè áåç ñóòòºâîãî âäîñêîíàëåííÿ á³çíåñ-
ïðîöåñ³â íå ìîæëèâî âèðîáëÿòè ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ àáî óòðèìóâàòè ë³äåðñòâî çà
âåëè÷èíîþ âèòðàò, ùî çàáåçïå÷óº êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè ï³äïðèºìñòâó.
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Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé
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Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀ

Â ñòàòò³ äîñë³äæåí³ ïèòàííÿ
çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêèõ òåíäåíö³é ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè øëÿõîì ïî-
äàëüøî¿ ðîçðîáêè òåîðåòè÷íèõ, ìåòîäè÷-
íèõ òà ïðèêëàäíèõ ïîëîæåíü ôîðìóâàííÿ
ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ç óðàõó-
âàííÿì ãàëóçåâèõ îñîáëèâîñòåé òà íè-
í³øíüîãî ñòàíó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
Âèçíà÷åí³ îñíîâí³ åëåìåíòè ïðîöåñó ôîð-
ìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà òà ðîçêðèòà ¿õ ñóòü. Íàóêîâî
îáãðóíòîâàí³ îñíîâí³ óìîâè çàáåçïå÷åííÿ
ñò³éêîñò³ ñó÷àñíîãî ï³äïðèºìñòâà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ìåõàí³çì, ï³äïðè-
ºìñòâî, çîâí³øíº ñåðåäîâèùå, åêîíîì³÷íà
ñò³éê³ñòü, ìåõàí³çì ãîñïîäàðþâàííÿ, ìå-
õàí³çì óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ.

In the article investigational questi-
ons of providing of proof progress of enterp-
rises of Ukraine trends are by subsequent
development of theoretical, methodical and
applied positions of forming  of mechanism
of providing of economic firmness of deve-
lopment of enterprises taking into account
of a particular branch features and present
state of external environment. The basic
elements of process of forming of economic
firmness of enterprise are certain and their
essence is exposed. The basic terms of
providing of firmness of modern enterprise
are scientifically grounded.

Keywords: mechanism, enterprise,
external environment, economic firmness,
mechanism of menage, mechanism of
management economic firmness.

© Ëîòîöüêà Ñ.Â., 2011

Âñòóï. Â óìîâàõ çðîñòàííÿ êîíêóðåíö³¿ òà ñó÷àñíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó çðîñòàº
ïîòðåáà ó ðîçðîáö³ íîâèõ òà óäîñêîíàëåíí³ ñèñòåìè ³ñíóþ÷èõ îðãàí³çàö³éíèõ òà åêî-
íîì³÷íèõ çàõîä³â, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ âèð³øóþòü ïèòàííÿ ñò³éêîñò³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ
Óêðà¿íè. Îñîáëèâ³ñòþ ñó÷àñíîãî åòàïó ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ º çíà÷íèé âïëèâ çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà íà åôåêòèâí³ñòü ¿õ ä³ÿëüíîñò³. Ì³íëèâ³ñòü çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà âèÿâèëà
ïðîáëåìó âíóòð³øíüî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà íèçüêó ÿê³ñòü ³ åôåêòèâí³ñòü óï-
ðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî íåéòðàë³çàö³¿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â çîâí³øíüîãî âïëèâó.

Ïèòàííÿ ðîçâèòêó òåîð³¿ òà ìåòîäîëîã³¿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâ çíàéøëè
ñâîº â³äîáðàæåííÿ â ðîáîòàõ áàãàòüîõ â÷åíèõ: Ãðîñóë Â.À., ²âàíîâà Â.Ë., Êëèì÷óê Ñ.Â.,
Àëåêñººíêî Í.Â., Àðåô’ºâî¿ Î.Â., Áàðàí³âñüêî¿ Õ.Ñ., Áàðâ³íñüêî¿ ª.Ñ., Îìåëü÷åíêî Â.Ì.,
Áóðäè À.²., Âàñèëåíêî À.Â., Ãàìàë³é Â.Ô., Í³êîëàºâà ².Â., Ãîí÷àðåíêî Î.Ì., Ãîðîäèíñü-
êî¿ Ä.Ì., Äåðåâ’ÿíêî Ä.Â., Ëþá÷åíêî Í.Ë., Ìàêñèìîâà Â.Â., Ìåëüíèê Ë.Ã., Ì³ç³íî¿ Î.Â.,
Íàã³ðíî¿ Ë.Â., Ïåðåòÿòüêî À.Â., Ïîë³ùóê Î.À., ß÷ìåíüîâî¿ Â.Ì. òà ³íøèõ.

Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïðîòå, àêòèâí³ñòü äîñë³äæåííÿ ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿
ñò³éêîñò³ íå ðîçâ’ÿçàëà âñ³õ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç òåîðåòè÷íèì òà ìåòîäîëîã³÷íèì
çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ, âèÿâëåííÿì
ïðîïîðö³é âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ôàêòîðíèì âïëèâîì òà ïîêàçíèêàìè ñò³éêîñò³
ï³äïðèºìñòâ, ðîçðîáêîþ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ñò³éê³ñòþ ï³äïðèºìñòâ, îö³íþâàííÿì ñò³éêîñò³
ôàêòîð³â çîâí³øíüîãî òà âíóòð³øíüîãî âïëèâó íà åôåêòèâí³ñòü ¿õ ä³ÿëüíîñò³.

Îòæå, ïîñòàº íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêèõ
òåíäåíö³é ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè øëÿõîì ïîäàëüøî¿ ðîçðîáêè òåîðåòè÷íèõ,
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ìåòîäè÷íèõ òà ïðèêëàäíèõ ïîëîæåíü ôîðìóâàííÿ ìåõàí³çìó çàáåçïå÷åííÿ åêîíîì³÷íî¿
ñò³éêîñò³ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ç óðàõóâàííÿì ãàëóçåâèõ îñîáëèâîñòåé òà íèí³øíüîãî
ñòàíó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ðåçóëüòàòè. Âèõîäÿ÷è ç ïðîâåäåíîãî àâòîðîì äîñë³äæåííÿ ùîäî ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ
ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî îñíîâíîþ óìîâîþ ñò³éêîñò³
ï³äïðèºìñòâà º ñò³éê³ñòü éîãî ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó.

Äîñë³äæåííÿ ñóòíîñò³ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó äîçâîëèëî
âèÿâèòè íàñòóïí³ íàéá³ëüø óçàãàëüíåí³ òëóìà÷åííÿ ñóòíîñò³ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó.

Ìåõàí³çì ãîñïîäàðþâàííÿ — öå êîìïëåêñ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð âñ³õ
ãîñïîäàðþþ÷èõ ôîðì, ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ ³ ïðàâîâèõ íîðì, çàâäÿêè ÿêèì ñóñï³ëüñòâî
êîðèñòóºòüñÿ çàêîíàìè åêîíîì³êè, âðàõîâóþ÷è ñâîþ ³ñòîðè÷íó ñïåöèô³êó. ßê
êîíêðåòíèé ñïîñ³á ãîñïîäàðþâàííÿ, êîíêðåòíà ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íèì
ïðîöåñîì, ãîñïîäàðñüêèé ìåõàí³çì º âçàºìîïîâ’ÿçàíîþ ñèñòåìîþ êîíêðåòíèõ
åêîíîì³÷íèõ ôîðì, ÷åðåç ïîñåðåäíèöòâî ÿêî¿ ðåàë³çóºòüñÿ ñèñòåìà ³íòåðåñ³â ³ ä³þòü
çàêîíè åêîíîì³êè [1, Ñ.376].

ßê çàçíà÷àþòü Ò³ìîôººâ Â.Î. òà Îâñþ÷åíêî Þ.Â., «Ãîñïîäàðñüêèé ìåõàí³çì —
öå ñèñòåìà âçàºìîä³¿ ïðàâîâîãî, ñîö³àëüíîãî òà åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çì³â» [4, Ñ.137].

Âðàõîâóþ÷è, ùî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà íå îáìåæóºòüñÿ ëèøå íåîáõ³äí³ñòþ
âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çìó îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàíîâëåííÿ
ñèñòåìè åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â òà ñîö³àëüíèõ óìîâ, àâòîðîì ðîçøèðåíî ïîíÿòòÿ
ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó øëÿõîì âèä³ëåííÿ âñ³õ ñòðóêòóðíèõ òà îðãàí³çàö³éíèõ
ïðîöåñ³â â áëîê îðãàí³çàö³éíîãî ìåõàí³çìó, à ïðîöåñ³â, ÿê³ âñòàíîâëþþòü
âçàºìîâ³äíîñèíè ï³äïðèºìñòâà ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì — â åêîëîã³÷íèé
ìåõàí³çì. Ç óðàõóâàííÿì çàïðîïîíîâàíèõ óòî÷íåíü, ñõåìà ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó
âèãëÿäàòèìå íàñòóïíèì ÷èíîì (ðèñ.1).

Â ïðåäñòàâëåí³é ñõåì³ ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó éîãî ñêëàäîâ³, íà äóìêó àâòîðà,
íåîáõ³äíî ðîçóì³òè íàñòóïíèì ÷èíîì.

1) Ñîö³àëüíèé ìåõàí³çì — öå ñóêóïí³ñòü óìîâ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü åôåêòèâí³ñòü
ïðàö³ óñ³õ êàòåãîð³é ñï³âðîá³òíèê³â ï³äïðèºìñòâà. Åëåìåíòàìè ñîö³ëüíîãî ìåõàí³çìó
º ôîðìóâàííÿ óìîâ ïðàö³ òà â³äïî÷èíêó ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà.

2) Åêîëîã³÷íèé ìåõàí³çì — öå ñèñòåìà ñïîñîá³â âñòàíîâëåííÿ çàêîíîì³ðíîñòåé
âçàºìîçâÿçê³â ï³äïðèºìñòâà ç íàâêîëèøí³ì ñåðåäîâèùåì ç óðàõóâàííÿì ä³ºâîñò³ óñ³õ
ïðèíöèï³â ìåíåäæìåíòó çì³í.

3) Îðãàí³çàö³éíèé ìåõàí³çì — öå ñóêóïí³ñòü ñòàí³â òà ïðîöåñ³â íà
ï³äïðèºìñòâ³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåàë³çàö³þ ôóíêö³îíàëüíèõ òà ãîëîâíî¿ ìåòè
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.

4) Ïðàâîâèé ìåõàí³çì — öå ñèñòåìà çàêîíîäàâ÷î âñòàíîâëåíèõ ïðàâèë òà íîðì
ïîâåä³íêè ï³äïðèºìñòâ íà â³äïîâ³äíîìó ðèíêó ä³ÿëüíîñò³.

5) Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì — öå ñóêóïí³ñòü â³äíîñèí íà ï³äïðèºìñòâ³ ç ïðèâîäó
îòðèìàííÿ, âèêîðèñòàííÿ òà îáì³íó ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà.

Ðèñ.1. Ñõåìà ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó ï³äïðèºìñòâà
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²ç âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ åëåìåíò³â ãîñïîäàðñüêîãî ìåõàí³çìó íà ñò³éê³ñòü
ï³äïðèºìñòâà íàéá³ëüøèé âïëèâ ìàþòü îðãàí³çàö³éíèé òà åêîíîì³÷íèé éîãî åëåìåíòè,
îñê³ëüêè âîíè ðåàë³çóþòü ùîäåíí³ òàêòè÷í³ çàâäàííÿ òà äîñÿãíåííÿ ñòðàòåã³÷íèõ
ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Ñóòí³ñòþ îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó
ï³äïðèºìñòâà º ñóêóïí³ñòü ï³äðîçä³ë³â, ôîðì ³ ìåòîä³â óçãîäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ³
åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà.

Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì, ÿê ñòâåðäæóº Þ.Ëóçàí [2, ñ.6], º ñïîñîáîì
çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ âèìîã îá’ºêòèâíèõ çàêîí³â ó ïðîöåñ³ ñóá’ºêòèâíî¿ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Çà âèçíà÷åííÿì Ïëóã³íî¿ Þ.À., «îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì
óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ï³äïðèºìñòâ — öå ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ òà åêîíîì³÷íèõ
ìåõàí³çì³â, ùî ÿâëÿº ñîáîþ ñóêóïí³ñòü âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ, âçàºìîçàëåæíèõ òà ÷³òêî
âèçíà÷åíèõ òà óïîðÿäêîâàíèõ îðãàí³çàö³éíèõ òà åêîíîì³÷íèõ ä³é, ùî âïëèâàþòü íà,
â³äïîâ³äíî, åêîíîì³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ ïàðàìåòðè ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ç ìåòîþ
çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ òà ðîçâèòêó» [3, ñ.212].

Ñòðóêòóðíî îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³
ñóêóïíîñò³ éîãî ñêëàäîâèõ åëåìåíò³â, íàÿâí³ñòü ÿêèõ çàáåçïå÷óº äîñÿãíåííÿ ãîëîâíèõ
ö³ëåé ï³äïðèºìñòâà (ðèñ.2).

Êîæíèé ³ç ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â ºäèíîãî îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî

ìåõàí³çìó ñêëàäàºòüñÿ ³ç ïåâíî¿ ñóêóïíîñò³ åëåìåíò³â, ÿê³, â ñâîþ ÷åðãó, º óêðóïíåíèì
âèðàçîì ïåâíî¿ ñóêóïíîñò³ ä³é ïî ¿õ ðåàë³çàö³¿.

Íàéòðóäîºìí³øèì º îðãàí³çàö³éíèé ìåõàí³çì, îñê³ëüêè â³í ïåðåäáà÷àº
ôîðìóâàííÿ ñòðóêòóðè âñ³õ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³ òà âèçíà÷åííÿ ñèñòåìè
âçàºìîïîâ’ÿçàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ îïåðàö³é äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïðîò³êàííÿ òàêèõ ïðîöåñ³â.

²íøèìè ñëîâàìè, îðãàí³çàö³éíèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì — öå ëîã³÷íî
ñòðóêòóðèçîâàíà ñèñòåìà âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ä³é, ÿê³ â ñóêóïíîñò³ çàáåçïå÷óþòü ö³ë³ñí³ñòü
ïåâíèõ ïðîöåñ³â òà ðåàë³çóþòü ö³ë³ ÿê äàíîãî ïðîöåñó, òàê ³ ï³äïðèºìñòâà â ö³ëîìó.

Åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì — öå ñèñòåìà åêîíîì³÷íèõ ìåòîä³â,
âàæåë³â òà ñòèìóë³â, çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ ñïðèÿº äîñÿãíåííþ ïåâíèõ ö³ëåé ðîçâèòêó.

Îäíàê, ñõåìàòè÷íà ïîáóäîâà ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî óïðàâë³ííÿ
íå â³äîáðàæàº ñèñòåìè âçàºìîçâÿçê³â ì³æ éîãî ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè. Îðãàí³-
çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì — öå ñóêóïí³ñòü åëåìåíò³â, ÿê³ ôîðìóþòü ö³ë³ñí³ñòü

Ðèñ.2. Ñòðóêòóðà îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ï³äïðèºìñòâà [3]
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ï³äïðèºìñòâà òà ñèñòåìè âçàºìîçâÿçê³â ì³æ íèìè, ùî çàáåçïå÷óþòü ïðîöåñ éîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî åêîíîì³÷í³ âàæåë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ÿêîñò³ ³íñòðóìåíò³â
ðåãóëþâàííÿ åêîíîì³êè â ö³ëîìó ³ âïëèâó íà åêîíîì³÷í³ ïðîöåñè íà ð³âí³
ï³äïðèºìñòâà çîêðåìà.

Åêîíîì³÷í³ ñòèìóëè — öå ñóêóïí³ñòü åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèðîáíèöòâà, óñï³øíå ðîçâ’ÿçàííÿ òåõí³÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ
÷è åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì ñóñï³ëüñòâà àáî îêðåìèõ ãàëóçåé, ï³äïðèºìñòâ ó ïåâí³ ïåð³îäè
¿õ ðîçâèòêó. Åòèì³îëîã³÷íî «ñòèìóë» — öå ñïîíóêàííÿ äî ä³¿. Â³í âèñòóïàº ïðè-
÷èíîþ, ùî ìîòèâóº ëþäèíó äî çä³éñíåííÿ ïåâíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèð³øàëüíèì äëÿ çàëó-
÷åííÿ ëþäåé äî åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ º ãðîøîâèé ñòèìóë.

Îñíîâí³ åëåìåíòè òà ³íñòðóìåíòè ðåàë³çàö³¿ åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ï³äïðè-
ºìñòâà ïðåäñòàâëåí³ â òàáëèö³ 1.

Òàáëèöÿ 1. Ðåàë³çàö³ÿ åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ï³äïðèºìñòâà

Îñê³ëüêè â òåîð³¿ ìåíåäæìåíòó óïðàâë³ííÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âïëèâ ñóá’ºêòó
íà îá’ºêò òàêîãî óïðàâë³ííÿ, òî îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ
ï³äïðèºìñòâîì ñë³ä âèçíà÷èòè ÿê ñóêóïí³ñòü îðãàí³çàö³éíèõ ï³äõîä³â òà óïðàâë³íñüêèõ
ð³øåíü, ùî äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè ïðîöåñ ðåàë³çàö³¿ îñíîâíî¿ ìåòè éîãî ä³ÿëüíîñò³.

ßêùî â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ÿêèéñü åëåìåíò âèÿâèòüñÿ ìàëîåôåêòèâíèì, òî
âïëèâ íåäîñêîíàëîñò³ öüîãî åëåìåíòà áóäå â³ä÷óâàòè âñÿ ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ ³, â³äïî-
â³äíî, âîíà áóäå ìåíø ðåçóëüòàòèâíîþ. Òîìó, äóæå âàæëèâî ïåð³îäè÷íî ïåðåâ³ðÿòè
ñòóï³íü â³äïîâ³äíîñò³ åëåìåíò³â ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ îäèí îäíîìó ³, â ðàç³ ïîòðåáè,
âíîñèòè êîðåêòèâè.

Âèõîäÿ÷è ç ïðåäñòàâëåíîãî ðîçãëÿäó ñóòíîñò³ òà ñêëàäîâèõ îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ï³äïðèºìñòâà, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî óìîâè çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³
éîãî ðîçâèòêó àáî ïðî ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ ï³äïðèºìñòâà.

Îòæå, ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ ï³äïðèºìñòâà — öå
ñóêóïí³ñòü ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà, âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ íèìè, ö³ëåé, çàäà÷ êîæíîãî
ç íèõ, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ö³ë³ñí³ñòü ï³äïðèºìñòâà òà ñòàëèé ðîçâèòîê â óìîâàõ íåâè-
çíà÷åíîñò³ âïëèâó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.

Ðîçãëÿä ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ ï³äïðèºìñòâà äîö³ëüíî
ðîçïî÷àòè ç ïîçèö³é óòî÷íåííÿ çì³ñòó éîãî êàòåãîð³é. Îñê³ëüêè, óïðàâë³ííÿ â êëà-
ñè÷íîìó ðîçóì³íí³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ïðîöåñ âïëèâó ñóá’ºêòó íà îá’ºêò, òî, âèõîäÿ÷è
ç òàêîãî ï³äõîäó, óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ ñë³ä ðîçãëÿäàòè ÿê ñóêóïí³ñòü
ïðèéîì³â ³ ìåòîä³â óïðàâë³ííÿ, ïðîöåñ ïðèéíÿòòÿ òàêèõ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü ñòàë³ñòü ðåçóëüòàò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ
çì³ííîñò³ âïëèâó ôàêòîð³â âíóòð³øíüîãî òà çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà.
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Ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ ïîëÿãàº â çàáåçïå÷åíí³ åôåêòèâíîãî
ïåðåòâîðåííÿ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà ó ãîòîâó ïðîäóêö³þ. Ñèñòåìà çàáåçïå÷åííÿ òàêîãî
ïåðåòâîðåííÿ âêëþ÷àº îðãàí³çàö³þ òåõíîëîã³÷íî¿, òåõí³÷íî¿, êàäðîâî¿, ô³íàíñîâî¿
ñêëàäîâèõ. Âèõîäÿ÷è ç òàêîãî âèçíà÷åííÿ, ïðîöåñ óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ
ìîæíà ïðåäñòàâèòè ó âèãëÿä³ ëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ áëîê³â, ÿê ïðåäñòàâëåíî íà (ðèñ 3).

Ðîçøèôðîâêà åëåìåíò³â ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðè-
ºìñòâà ïðåäñòàâëåíà â òàáëèö³ 2.

Òàáëèöÿ 2. Ñóòü åëåìåíò³â ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî äàíî¿ ñõåìè, åêîíîì³÷íà ñò³éê³ñòü ï³äïðèºìñòâà äîñÿãàºòüñÿ
ó âèïàäêó çáàëàíñîâàíîãî óçãîäæåííÿ ³íòåðåñ³â ì³æ óñ³ìà áëîêàìè.

Óçãîäæåí³ñòü ³íòåðåñ³â äîñÿãàºòüñÿ ïðè íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ âõ³äíèìè
ðåñóðñàìè ï³äïðèºìñòâà, âèðîáíè÷èì, ô³íàíñîâèì òà êàäðîâèì ïîòåíö³àëîì
ï³äïðèºìñòâà òà éîãî âèõ³äíèìè ðåçóëüòàòàìè.

Ïî âåðòèêàë³ ïîâèííà áóòè çàáåçïå÷åíà çáàëàíñîâàí³ñòü ³íòåðåñ³â ì³æ ïðîïî-
çèö³ºþ ïðîäóêö³¿ ï³äïðèºìñòâà òà ïîïèòîì íà ïðîäóêö³þ.

Òàêà óçãîäæåí³ñòü, íà äóìêó àâòîðà, º îñíîâíîþ óìîâîþ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³
ï³äïðèºìñòâà.

Îö³íêó òàêî¿ óçãîäæåíîñò³ ïðèéíÿòî çä³éñíþâàòè çà äîïîìîãîþ ðîçðàõóíêó
ïîêàçíèê³â ô³íàíñîâî¿ ñòàòèñòèêè. Îäíàê, ïîêàçíèêè ô³íàíñîâî¿ ñòàòèñòèêè ðîçðà-
õîâóþòüñÿ íà îñíîâ³ ïîêàçíèê³â áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ñòàí ðåñóð-
ñ³â ï³äïðèºìñòâà íà ïåâíèé ìîìåíò ÷àñó, à, îòæå, íå º õàðàêòåðèñòèêîþ ðåçóëüòàò³â
ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà çà âèçíà÷åíèé ïåð³îä ÷àñó. Òèì á³ëüøå, ùî â óìîâàõ ì³íëèâîñò³
çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà òà çðîñòàííÿ âèïàäêîâîñòåé â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ìî-
ìåíòí³ ïîêàçíèêè íå â³äîáðàæàþòü ðåçóëüòàò³â óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî ë³êâ³äàö³¿
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ¿õ âïëèâó.

Ðèñ. 3. Åëåìåíòè ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ åêîíîì³÷íî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà
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Âèõîäÿ÷è ç ïðåäñòàâëåíèõ ì³ðêóâàíü, îö³íêó ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà çàïðî-
ïîíîâàíî ðîçðàõîâóâàòè ç âèêîðèñòàííÿì ñï³ââ³äíîøåíü ì³æ òåìïàìè çì³íè âõ³äíèõ
ðåñóðñ³â, ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâà òà âèõ³äíèõ ðåçóëüòàò³â.

Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çàëåæèòü â³ä ïðèéîì³â òà ìåòîä³â
ïåðåòâîðåííÿ ðåñóðñ³â â ðåçóëüòàò, â³ä ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â,
â³ä ñòðóêòóðè îðãàí³çàö³¿ ðåàë³çàö³¿ ôóíêö³é ïî óïðàâë³ííþ ï³äïðèºìñòâîì, ùî â
ñóêóïíîñò³ ñòàíîâèòü ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì.

Îòæå, ñò³éê³ñòü ï³äïðèºìñòâà ³äåíòèô³êóºòüñÿ ç³ çáåðåæåííÿì ñòàá³ëüíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà â óìîâàõ ì³íëèâîãî çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà. Ñë³ä çàóâàæèòè, ùî
â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ñò³éê³ñòü ï³äïðèºìñòâà ïîâ’ÿçóþòü íå ëèøå ç³ çáåðåæåííÿì
íåçì³ííîñò³ ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, àëå ³ ç ¿õ çðîñòàííÿì.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ôóíêö³îíóâàííÿ éîãî îðãàí³çàö³éíî-
åêîíîì³÷íîãî ìåõàí³çìó ïîâèííî â³äïîâ³äàòè íàñòóïíèì ïðèíöèïàì: ðåàë³ñòè÷íîñò³ —
³íäèêàòîðè åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ïîâèíí³ ðåàëüíî â³äîáðàæàòè ñóòí³ñòü îá’ºêòèâíèõ
òà ñóá’ºêòèâíèõ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³; óçãîäæåíîñò³ — óñ³ éîãî åëåìåíòè ïîâèíí³
ðåàë³çóâàòè îñíîâíó ö³ëü ï³äïðèºìñòâà òà êîíêðåòèçóâàòèñÿ ÷åðåç ñèñòåìó ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ö³ëåé; àäàïòèâíîñò³ — êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâà ïîâèííî øâèäêî ðåàãó-
âàòè íà çì³íè, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ ó âíóòð³øíüîìó òà çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³, øëÿõîì
ðîçðîáêè óïðàâë³íñüêèõ çàõîä³â ùîäî íåéòðàë³çàö³¿ íàñë³äê³â òàêîãî âïëèâó àáî ïðèñ-
òîñóâàííÿ äî çì³í; êîíòðîëüîâàíîñò³ — ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî âåñòè ïîñò³éíèé ìîí³òî-
ðèíã çà ïðîöåñîì ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ïëàí³â.

Âðàõîâóþ÷è òå, ùî áóäü-ÿêå ï³äïðèºìñòâî ÿâëÿº ñîáîþ â³äêðèòó ñèñòåìó ç³ ñâî¿ì
æèòòºâèì öèêëîì, õàðàêòåðîì âèõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿, ³ííîâàö³éíèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ïðî-
öåñ³â òîùî, ìîäåëü óïðàâë³ííÿ ñò³éê³ñòþ ïîâèííà â³äîáðàæàòè íå ò³ëüêè çàãàëüí³ çàêî-
íîì³ðíîñò³, õàðàêòåðí³ äëÿ ï³äïðèºìñòâà, àëå é âðàõîâóâàòè ñóòî ãàëóçåâó ñïåöèô³êó.

Îñíîâíèì çàâäàííÿì ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ ñò³éê³ñòþ º íå ò³ëüêè
çàáåçïå÷åííÿ àíàë³çó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, éîãî åêîíîì³÷íîãî
ïîòåíö³àëó, à é îö³íêè ñòóïåíþ éîãî çàëåæíîñò³ â³ä ôàêòîð³â âïëèâó çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà, âñòàíîâëåííÿ ïðè÷èíè ìîæëèâî¿ âòðàòè ñò³éêîñò³, à ãîëîâíå, çàáåçïå÷åííÿ
ðîçðîáêè òà ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â ùîäî îïåðàòèâíîãî ³ àäåêâàòíîãî ðåàãóâàííÿ
ï³äïðèºìñòâîì íà ôàêòîðè, ùî äåñòàá³ë³çóþòü éîãî ä³ÿëüí³ñòü.

Âèñíîâêè. Òàêèì ÷èíîì, íà äóìêó àâòîðà, ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ åêîíîì³÷íîþ
ñò³éê³ñòþ ïîâèíåí áàçóâàòèñÿ íà âñåá³÷íîìó àíàë³ç³ óñ³õ íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ òà ô³íàíñîâî-
åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, íà îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ ñèñòåìíîãî òà êîìïëåêñíîãî
ï³äõîä³â äî íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ñóêóïíîñò³ ìåòîä³â äî óïðàâë³ííÿ ñò³éê³ñòþ, ÿê³
âðàõîâóþòü îñîáëèâîñò³ éîãî ä³ÿëüíîñò³ ïðè â³äïîâ³äíîìó ðåñóðñíîìó çàáåçïå÷åíí³.

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Áîëüøàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. — Ì. : Ýêñìî, 2007. — 816 ñ.
2. Ëóçàí Þ.Ï. Îðãàí³çàö³éíî–åêîíîì³íèé ìåõàí³çì çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó

àãðîïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Óêðà¿íè: òåîðåòè÷íî — ìåòîäîëîã³÷íèé àñïåêò /
Þ.Ï.Ëóçàí // Åêîíîì³êà ÀÏÊ. — 2011. — ¹2. — Ñ. 3–12.

3. Ïëóã³íà Þ.À. Îðãàí³çàö³éíî-åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì
ï³äïðèºìñòâ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó / Ðîíàëüä Ã. Êîóç // Â³ñíèê åêîíîì³êè
òðàíñïîðòó ³ ïðîìèñëîâîñò³. — 2011. — ¹ 33 — Ñ. 211–220.

4. Ò³ìîôººâ Â.Î. Åêîíîì³êà òà óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâàìè ìàøèíîáóä³âíî¿
ãàëóç³ / Â.Î. Ò³ìîôººâ, Þ.Â. Îâñþ÷åíêî // Ïðîáëåìè òåîð³¿ òà ïðàêòèêè. — 2008. —
¹3(3). — Ñ. 136–145.

mnpk_nyxt@mail.ru

Íàä³éøëà äî ðåäêîëåã³¿ 15.04.2011 ð.



204

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Шановні колеги!
Редакційна колегія збірника «Наукові праці НУХТ» запрошує Вас до пуб-

лікації наукових робіт.
Засновник та видавець журналу: Національний університет харчових тех-

нологій.
Журнал зареєстрований Президією ВАК України (Постанова № 1-05/6 від 

16.12.2009 р.) як наукове видання з технічних та економічних наук.
У журналі висвітлюються результати науково-дослідних робіт з технології хар-

чових продуктів, хімічних, біохімічних, мікробіологічних процесів, апаратів, обладнан-
ня, автоматизації харчових виробництв та економіки харчової промисловості.

Обсяг статей — до 10 машинописних аркушів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ЕКОНОМічНОГО ЗМіСТУ

Статті мають бути підготовлені з урахуванням Постанови Президії ВАК 
України № 7-05/6 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до пере-
ліків ВАК України». Друкуються наукові статті, які мають такі необхідні еле-
менти: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається ав-
тор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших 
розвідок у цьому напрямі.

До публікації приймаються раніше не публіковані статті, що містять ре-
зультати фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних 
досліджень викладачів, наукових співробітників, докторантів, аспірантів. Всі 
статті підлягають обов’язковому рецензуванню членами редколегії — провідни-
ми спеціалістами у відповідній галузі харчових технологій, яких призначає нау-
ковий редактор журналу.

Рукопис статті надсилається у двох примірниках, українською мовою, 
включаючи таблиці, рисунки, список літератури.

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 
(поля з усіх сторін по 2 см, шрифт Arial кегль 14, інтервал 1,5) та електронної 
версії (редактор Microsoft Word) на дискеті діаметром 3,5”, місткістю 1,44 MB. 
На дискеті не повинно бути інших версій та інших статей, у тексті статті на 
дискеті — порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл. Усі 
сторінки тексту мають бути пронумеровані.

На першій сторінці наводяться: у лівому верхньому куті — шифр УДК, 
нижче справа в стовпчик: ініціали і прізвища авторів напівжирним шрифтом, їх 
наукові ступені звичайним шрифтом українською та англійською мовами, назва 
установи, де було виконано роботу, електронна адреса курсивом; наступний ря-
док по центру — назва статті великими напівжирними літерами українською та 
англійською мовами, під назвою з абзацу — анотації українською та англійською 
мовами з ключовими словами (5–6 слів / ключових словосполучень, які є осно-
вою для включення статті в певні розділи реферативних журналів), набрана світ-
лим курсивом. Розмір анотації від 1/2 до 2/3 сторінки. Анотації мають містити 
коротку інформацію щодо об’єкту та методик досліджень з наведенням основних 
результатів роботи та рекомендаціями щодо сфери їх застосування.
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У кінці першої сторінки, під короткою рискою, ставиться знак авторського 
права, ініціали, прізвища авторів, рік.

Таблиці (у Word або Excel) можна давати як у тексті, так і в окремих фай-
лах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, 
набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо табли-
ць кілька. Якщо таблиця одна, то дається тільки заголовок (без слова «Таблиця»). 
Слово «Таблиця» і номер — курсивним шрифтом, заголовок — напівжирним. Таб-
лиці мають бути відкритими — без бокових, нижньої і горизонтальних лінійок у 
полі таблиці. Розграфлюється лише шапка таблиці світлими лінійками.

Ілюстрації мають бути виконані ретельно, на білому папері й розміщені в 
тексті, та в окремих файлах (формати BMP, TIF, JPG, СDR, WMF, EMF) не 
менше 300 DPI.

Фотографії друкуються лише у разі крайньої потреби, вони мають бути 
чіткими, контрастними, виконаними на білому фотопапері, розмірами 6×9 см.

Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо 
під рисунками прямим шрифтом.

Повторення одних і тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не 
допускаються.

Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора формул. Ну-
мерація формул — арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля 
сторінки.

Стаття повинна мати наступну структуру:
Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із останніми 

дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими і практичними 
завданнями з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. 
Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і 
показати її наукову новизну та актуальність).

Постановка завдання (формулювання мети і методів дослідження теми, 
що розглядається).

Результати (виклад основного матеріалу дослідження і обґрунтування 
одержаних наукових результатів).

Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень (на-
приклад, соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження нау-
кових результатів). Перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі.

Після тексту статті з нового рядка по центру пишеться слово «ЛІТЕРАТУ-
РА» і в алфавітному або порядку згадування в тексті наводиться список літера-
турних джерел (кожне джерело з абзацу). Бібліографічні описи оформляються 
згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требова-
ния и правила составления» та вимогами ВАК України. У тексті цитоване дже-
рело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно стоїть у списку 
літератури. Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається по-
силання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати по-
силання на роботи останніх років.

Стаття закінчується написом «Надійшла до редколегії (дата)» (набраним 
світлим курсивом). За дату одержання статті вважають дату надходження її до 
редакції.

Прізвища іноземних авторів у тексті статті треба наводити в українській 
транскрипції.

Роздрукований варіант статті підписують усі автори.
До статей додаються: виписка з протоколу засідання кафедри (підрозді-

лу) з рекомендацією роботи до друку; відомості про авторів (прізвище, повне 
ім’я та по батькові, науковий ступінь, місце роботи, номери контактних 
телефонів, адреса, електронна адреса).



У разі одержання статті, оформленої з порушенням запропонованих «ВИ-
МОГ», редакція статтю реєструє, але не рецензує і не повертає її авторам. За 
необхідності доопрацювання статті відповідно до зауважень рецензента авторам 
направляється екземпляр рукопису, який разом із рецензією, відповіддю рецен-
зентові, двома екземплярами виправленої статті та дискетою з виправленим тек-
стом слід повернути до редакції протягом 1 місяця. В противному випадку пуб-
лікація статті переноситься на наступний номер. У разі негативної рецензії, яка 
виключає можливість доопрацювання статті, і відхилення рукопису статтю ра-
зом з рецензією повертають авторам.

Детальнішу інформацію можна одержати в редколегії журналу, контакт-
ний телефон 287-96-18, відповідальний секретар Закревська Людмила Миколаїв-
на.

Запрошуємо до співпраці!

Редколегія
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