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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

© А.В. Бохан, 2014

Загальна постановка проблеми. Світові еко-
номічні процеси епохи глобалізації характеризу-
ються складним контекстом пошуку можливостей 
досягнення ефективності, прогресивності та уні-
версальності формування безпеки розвитку люд-
ства. За умов інтернаціоналізації господарських 
відносин і зміни формату інтеграційної взаємодії, 
актуалізується значимість екологічних пріорите-
тів в реалізації стратегій економічних суб’єктів. 
Саме тому міжнародна політика регулювання цієї 
сфери набуває особливого статусу «координуючої 
та спрямовуючої сили» щодо упередження загроз 
цивілізаційного протистояння, збалансування сил 

в боротьбі за природно-ресурсні й енергетичні ак-
тиви, справедливості їх розподілу між країна-
ми [2].

У сучасних реаліях глобалізаційних трендів 
формується новий простір дій і обмежень для всіх 
суб’єктів світового ринку, де різні міжнародні ін-
ституції постають новими «гравцями-арбітрами», 
які спроможні здійснювати ідентифікацію рівня 
фінансово-економічних проблем в країнах світу, 
виявляти взаємозв’язок з соціально-екологічними 
і військово-політичними конфліктами.

Адже науково-технологічні досягнення засвід-
чують не лише про економічну динаміку та швид-
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ке оновлення параметрів суспільного благополуч-
чя, але й про кризу традиційного світогляду щодо: 
абсолютності існування людства, можливості ін-
дивідуалізації екологічної безпеки країн, «право-
мірності» перенесення екологічних проблем на 
інші господарсько-територіальні комплекси. Вна-
слідок цього спостерігається збільшення еколо-
гічної взаємозалежності між державами з одно-
часним дефіцитом їх фінансово-інноваційної дієз-
датності в раціональному споживанні чи віднов-
ленні природно-ресурсного потенціалу. Крім того, 
складність і невизначеність якісно-кількісних па-
раметрів еколого-економічної безпеки, обумов-
люють провідну роль міжнародних організацій в 
регулюванні, здійсненні моніторингу та контролю 
екологічної сфери, а також формуванні простору 
екологічної відповідальності країн перед світо-
вою громадськістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Еколого-економічна безпека розвитку суспільства 
розглядається вітчизняними і зарубіжними нау-
ковцями переважно в контексті: впливу екологіч-
ного фактору на систему міжнародних економіч-
них відносин, політики реалізації стратегій стій-
кого розвитку, механізмів інституціонального ре-
гулювання екологічного ринку, розширення на-
прямів міжнародного еколого-економічного спів-
робітництва та бізнесу (Н.Андреєва, О. Веклич,  
С. Волошин, Л. Добрянська, Д. Єфременко,  
Д. Зеркалов, С. Іванюта, А. Качинский, А. Костин, 
Л. Купінець, Д. Лук’яненко, Н. Пискулова, І. Под-
дубний, Н. Рогожина, І. Романченко, С. Харичков, 
М. Хвесик та ін.).

Виділення не вирішених раніше аспектів за-
гальної проблеми. Громадська стурбованість по-
літичної, наукової та бізнесової еліти світу про-
блемами екологічного розвитку та ресурсного за-
безпечення економічного поступу є загальновиз-
наною. Але водночас демонструються заклики до 
зміцнення позицій кожної країни через визначен-
ня їх внеску та участі в забезпеченні стійкості й 
збалансованості суспільних трансформацій. По-
шуки шляхів узгодження екологічних і економіч-
них інтересів країн супроводжуються оновленням 
завдань інституцій міжнародної системи еколого-
економічної безпеки, виникненням передумов для 
інтеграції міжнародних організацій, здійсненням 
контролю за ефективністю ініційованих екологіч-
них заходів, програм і проектів, які мають забез-
печити консолідацію та екологічну солідарність 
господарюючих суб’єктів.

Мета статті передбачає визначення особли-
востей сучасної інституціональної конфігурації 
міжнародної еколого-економічної безпеки в кон-
тексті функціональної специфіки діяльності між-

народних екологічних і природоохоронних орга-
нізацій, які мають стимулювати розвиток 
торговельно-економічного співробітництва, 
науково-технічного і стратегічного партнерства, 
виробничої кооперації та громадського руху в 
екологічній сфері.

Виклад основного матеріалу Сучасні пробле-
ми екологічної безпеки характеризуються тісним 
взаємозв’язком з економічним розвитком, тим са-
мим констатуючи, що безпека глобального світу 
це не лише охорона чи захист суб’єктів і об’єктів 
різного рівня, але й трансформація механізмів на-
буття чи підтримки конкурентоспроможності. В 
перспективі система глобальної безпеки набува-
тиме визначальних ознак і функцій, що змінюва-
тиме існуючий політичний, соціальний, економіч-
ний і екологічний устрій суспільства. Але ці зміни 
мають бути вчасними, ефективними та легітимни-
ми за формою, сутністю та процедурами їх здій-
снення [3, с. 12].

Варто погодитися з думкою М. Хвесика, що 
об’єктивний характер інтернаціоналізації системи 
регулювання природокористуванням випливає з 
того, природно-ресурсний потенціал окремих кра-
їн та певні види природних благ не завжди мають 
конкретну територіальну прив’язку, а їх 
просторово-часова континуальність змушує синх-
ронізовувати екологічну та економічну політику 
суверенних держав у системі глобального відтво-
рення. Масштабна екологічна криза торкається 
життєвих інтересів усього людства, що потребує 
узгоджених превентивних дій усього суспільства і 
виступає об’єктивним фактором розвитку сучас-
них міжнародних відносин [6, с. 65].

Міжнародна екологічна діяльність передбачає 
об’єднання зусиль країн світу в розбудові та удо-
сконаленні інституціональної системи гаранту-
вання еколого-економічної безпеки, утвердження 
екологічних інтересів розвитку суспільства, охо-
рони природного середовища, збереження ціліс-
ності екосистем, відтворення біологічного різно-
маніття, стимулювання економічного зростання 
та раціонального природокористування. Оскільки 
забруднення та деградація навколишнього серед-
овища набуває все більш вражаючого масштабу, 
щороку завдаючи великих матеріальних збитків 
для всіх країн світу. Вони оцінюються від 0,4 до 
2% ВНП (Великобританія, Японія, Німеччина); 
3-5% (Польща, Угорщина, Чехія); 6-15% (Україна, 
Росія, Білорусія); 7-18% (Нігерія, Ефіопія). Так, 
згідно огляду «OECD Environmental Outlook to 
2030», глобальна економіка в перспективі буде 
вимушена витрачати колосальні кошти на ліквіда-
цію наслідків теперішнього забруднення навко-
лишнього середовища, оскільки вже сьогодні 60% 
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всіх екосистем використовуються надмірно [7]. 
Тому формування еколого-економічної безпеки по-
стає стратегічним завданням розвитку людства, що 
може бути досягнуто за допомогою різних 
міжнародно-правових і торговельно-економічних 
інструментів, а також інституціональної активності 
щодо конструктивного співробітництва у цій сфері.

Початок ХХІ ст. продемонстрував зростання 
інтересу до екологічної сфери з одночасним збіль-
шенням кількості міжнародних організацій, 
об’єднань і форумів, діяльність яких спрямована 
на захист довкілля [5, c. 45]. Ці міжнародні органі-
зації є різні за: складом учасників, характером 
здійснюваних повноважень і функцій, ступенем 
впливу на розв’язання екологічних проблем, спе-
цифікою взаємодії з інших міжнародними інсти-
туціями і транснаціональним бізнесом, масшта-
бом охоплення регіональної чи глобальної еколо-
гічної діяльності, рівнем фінансових можливос-
тей підтримки екологічних проектів і програм, 
участю в мережі глобального екологічного моні-
торингу, інтегрованістю до систем міжнародної 
еколого-економічної безпеки та інше. 

Найбільш поширеною класифікацією є поділ 
міжнародних організацій природоохоронного та 
екологічного спрямування на міждержавні органі-
зації та міжнародні неурядові організації, які ма-
ють загальні компетенції. На нашу думку, доціль-
но також виокремлювати міжнародні економічні 
та фінансові організації, які виконують спеціальні 
компетенції (рис. 1):

1) міждержавні організації природоохоронно-
го та екологічного спрямування:

−	спеціалізовані установи ООН (Економічна та 
соціальна рада ООН, «ESCUN», Програма ООН з 
навколишнього середовища людини «UNEP», 
Програма ООН з розвитку «UNDP», Всесвітня ор-
ганізація охорони здоров’я «WHO», Всесвітня ме-
теорологічна організація «WMO», Міжнародне 
агентство з атомної енергетики «IAEA», Міжна-
родна продовольча і сільськогосподарська органі-
зація «FAO» та ін.);

−	інші міждержавні екологічні організації (Ор-
ганізація економічного співробітництва і розви-
тку «OECD», Регіональний центр навколишнього 
середовища для Центральної та Східної Європи, 
Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
«OSCE» та ін.);

2) міжнародні неурядові організації екологіч-
ного спрямування (Всесвітній фонд охорони на-
вколишнього середовища «WWF», Міжнародна 
спілка охорони природи і природних ресурсів 
«IUCN», «Greenpeace», «Green Cross», «Bellona», 
Міжнародний незалежний еколого-політичний 
університет, Інститут світових ресурсів та ін.);

3) міжнародні економічні та фінансові органі-
зації екологічного спрямування (Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку «IBRD», Комітет з 
торгівлі і навколишнього середовища Світової ор-
ганізації торгівлі «WTO», Глобальний екологіч-
ний фонд «GEF» та ін.).

Варто відзначити, що міжнародні організації 
природоохоронного та екологічного спрямування 
виконують різні функції, що впливає на 
взаємозв’язок їх елементів та конфігурацію систе-
ми міжнародної еколого-економічної безпеки, на-
приклад: 

«UNESCO» g здійснює керівництво екологіч-
ними програмами, проводить облік та організацію 
охорони природних об’єктів всесвітньої спадщи-
ни, сприяє розвитку освіти та культури екологіч-
ної безпеки тощо; 

«OSCE» g врегульовує кризові екополітичні 
ситуації в регіонах світу, налагоджує добросусід-
ські відносини між країнами на засадах екологіч-
ної та економічної безпеки, підтримує демокра-
тичні інститути захисту прав людини;

«IAEA» g розробляє правила енергетичної 
безпеки, будівництва та експлуатації АЕС, здій-
снює оцінку впливу радіоактивних матеріалів на 
оточуюче середовище; встановлює норми радіа-
ційної безпеки тощо; 

«WHO» g досліджує сферу охорони здоров’я 
людини в аспектах екологічної безпеки, взаємодії 
з оточуючим середовищем; проводить санітарно-
епідеміологічний моніторинг природного середо-
вища, санітарно-гігієнічну експертизу та оцінку 
якості середовища тощо; 

 «FAO» g передбачає вирішення екологічних 
проблем в сільському господарстві, формування 
продовольчої безпеки, охорони та використання 
земель, водних ресурсів, лісів, тваринного світу, 
біологічних ресурсів Світового океану тощо;

«IBRD» g реалізує інвестиційні проекти, що 
забезпечують еколого-соціальний і економічний 
ефект; впроваджує проекти у сфері управління 
природоохоронними технологіями, відтворення 
природних ресурсів; організовує міжнародні 
еколого-економічні форуми; розвиває співробіт-
ництво з іншими міжнародними організаціями з 
питань охорони довкілля й екологічної безпеки 
тощо; 

«GEF» g надає гранти для проектів у сфері: бі-
орізноманіття, клімату, води, земель, захисту озо-
нового шару; залучає міжнародні інвестиції для 
розвитку глобальної екологічної безпеки; органі-
зовує фінансування природоохоронних проектів 
для країн, що розвиваються та ін. 

«WWF» g здійснює субсидування заходів охо-
рони зникаючих видів рослин і тварин, організації 
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Рис. 1. Міжнародні організації, які вливають на формування еколого-економічної безпеки 
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заповідників; фінансує дослідження у сфері біоло-
гічної безпеки; інвестує в розвиток екологічної 
освіти та просвітництва, наукових проектів у сфе-
рі екологічної безпеки та ін. 

«WTO» Комітет торгівлі та навколишнього се-
редовища g забезпечує взаємозв’язок між поло-
женням Світової організації торгівлі щодо охоро-
ни навколишнього середовища та іншими міжна-
родними природоохоронними угодами; здійснює 
контроль за дотриманням сторонами принципу 
прозорості екологічної політики; сприяє змен-
шенню експорту екологічно небезпечних товарів; 
врегульовує спірні та суперечливі екологічні пи-
тання.

«Greenpeace» g опікується проблемами захис-
ту океану і лісів, запобігання ядерної загрози, 
ядерного зараження екосистем, усунення токсич-
них і хімічних речовин; підтримує заборону екс-
порту токсичних речовин; сприяє запобіганню ге-
нетичній модифікацій мікрофлори природи;

«Bellona» g здійснює експертну оцінку еконо-
мічної, бізнесової та виробничої діяльності в кон-
тексті впливу на екологічну безпеку; проводить 
заходи направлені на боротьбу з руйнуванням на-
вколишнього середовища.

Варто відзначити, що в практиці функціону-
вання та розвитку міжнародних екологічних орга-
нізацій має місце контроль діяльності інших еко-
логічних інституцій. Наприклад, «Greenpeace» 
звинувачує Світову організацію торгівлі у тому, 
що вона створює певні перепони для застосування 
міжнародного екологічного права шляхом укла-
дання багатосторонніх угод про охорону довкіл-
ля, а в своїх власних договорах не приділяє до-
статньо уваги цим питанням. Зокрема, це підтрим-
ка міжнародної торгівлі екологічно небезпечними 
товарами переважно до країн, які не запровадили 
екологічні обмеження.

Прикладом інших існуючих інституціональних 
суперечностей є також неоднозначна реакція гро-
мадянського суспільства на прийняту Декларацію 
міжнародної конференції ООН зі стійкого розви-
тку «Ріо+20» (2012 р.) під назвою «Майбутнє, яко-
го ми прагнемо». З одного боку, була засвідчена 
політична прихильність і готовність надалі реалі-
зовувати стратегію стійкого розвитку представни-
ками урядів 192 країн світу, але з іншого – проект 
підсумкового тексу був недостатньо узгодженим 
у плані запропонованих можливостей реалізації 
цілей стійкого розвитку. Разом з тим, було досяг-
нуто порозуміння щодо необхідності: переходу на 
більш безпечну для екології економіку, зменшен-
ня бідності, широкого впровадження відновлюва-
них джерел енергії, розробки нових статистичних 
індикаторів стійкого розвитку, збільшення фінан-

сування Програми ООН з навколишнього середо-
вища «UNEP» як провідної глобальної природоо-
хоронної інституції. Зокрема, за даними ООН, за-
гальний обсяг фінансування для проектів стійкого 
розвитку сільського господарства, енергетики, 
транспорту, зменшення ризиків природних ката-
строф та інших напрямків перевищив 510 млрд. 
дол. Показовим також є те, що уряди країн, міжна-
родний бізнес, громадські організації, науково-
дослідні інституції та університети представили 
на міжнародній конференції в Ріо-де-Жанейро 
більше 690 нових проектів у сфері стійкого розви-
тку та «зеленої» економіки [8].

У зв’язку з цим подальший розвиток та удоско-
налення міжнародної системи еколого-
економічної безпеки буде залежити від:

−	узгодженості цілей і принципів реалізації 
екологічної політики країн (на національному, ре-
гіональному, міжнародному та глобальному рів-
нях); визначення пріоритетів екологічної безпеки 
в стратегіях розвитку;

−	створення інституцій комплексного дослі-
дження систем внутрішньої та зовнішньої еколого-
економічної безпеки країн із врахуванням специ-
фіки їх екологічних інтересів, екологічних загроз 
та екологічного захисту;

−	впливу екологічної політики на світову тор-
гівлю та торговельної політики – на екологічну 
ситуацію в світі [4, с. 71];

−	проявів позитивних і негативних ефектів зо-
внішньої торгівлі, що мають місце при взаємодії 
різноаспектних впливів (товарних, технологічних, 
територіальних, інституціональних, політичних) 
на навколишнє природне середовище [1, c. 588];

−	розширення напрямів, сфер і форм співробіт-
ництва у сфері еколого-економічної безпеки: уря-
дове, парламентське, конвенційне, правове, еко-
номічне, науково-технічне, інноваційне, техноло-
гічне (рис. 2);

−	популяризації проведення міжнародних фо-
румів з питань векторності екологічної та еконо-
мічної безпеки; укладання угод про екологічну 
співпрацю і добровільні зобов’язання щодо стій-
кого розвитку; 

−	використання можливостей міжнародних 
системи інформаційного забезпечення досліджен-
ня еколого-економічної безпеки: WCMC, GEMS, 
ELIS, GRID-UNEP, TEIA, INFOTERRA та ін.;

−	взаємодії відповідних природоохоронних і 
екологічних інституцій національного, регіональ-
ного та міжнародного рівня в регулюванні проце-
сів екологізації економіки;

−	впровадження міжнародної екологічної стан-
дартизації, екологічної сертифікації та уніфікації 
міжнародного екологічного регулювання;
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−	спроможності країн залучати фінансові та ін-
вестиційні ресурси для створення інституцій мо-
ніторингу виконання міжнародних екологічних 
зобов’язань, конкурентних вимог світового еколо-
гічного ринку;

−	розвитку інформаційного суспільства та 
Internet-мережі, засобів масової інформації, елек-
тронних видань та інтерактивного телебачення 
екологічного спрямування; мережево-віртуальної 
взаємодії суб’єктів екологічної бізнесу тощо.

Висновки. Особливості функціонування та ді-
яльності міжнародних природоохоронних та еко-
логічних організацій засвідчують виконання ними 
як загальних, так і спеціальних компетенцій, що 
передбачає здійснення регулюючих, координую-
чих, оперативних і контролюючих функцій в між-
народній системі еколого-економічної безпеки. 
Це дає підстави стверджувати, що загалом сфера 
безпеки може розглядатися як своєрідний меха-
нізм: виявлення суспільних суперечностей сього-
дення та майбутнього, узгодження економічних та 
екологічних інтересів міжнародних суб’єктів гос-
подарювання, структурування глобального еконо-
мічного простору з урахуванням специфіки цілей 
і завдань міжнародних інституцій в розв’язанні 
екологічних проблем, виконання міжнародно-
правових обов’язків і зобов’язань країн щодо пра-
ва суверенітету, рівності та свободи людини на 
екологічну безпеку життя як запоруки виживання 
і благополуччя людської цивілізації. 
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Постановка проблеми. Проблеми удоскона-
лення системи ризик-менеджменту, процесів еко-
номічної безпеки машинобудівних підприємств 
набули актуальності у період виникнення світової 
економічної кризи. Проблема відсутності ефек-
тивного механізму ідентифікації загроз економіч-
ній безпеці та чинників, що впливають на них, за-
лишається невирішеною, не зважаючи на дина-
мічні зміни зовнішнього та внутрішнього середо-
вищ функціонування суб’єктів господарювання. 

Це зумовлює потребу урахування підприєм-
ствами, у процесі прийняття управлінських рі-

шень, таких негативних чинників ринкового се-
редовища як високий ступінь ризику, загрози та 
небезпеки, з метою зниження ймовірності втрати 
прибутку, виникнення кризової ситуації, погір-
шення фінансового стану, банкрутства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню суті та причин виникнення загроз еко-
номічній безпеці підприємств присвячено багато 
праць вітчизняних та іноземних вчених. Зокрема 
С.М. Ілляшенко, В.В. Вітлінський, О.Є. Кузьмін, 
О.Г. Мельник, Л.І. Донець у своїх працях дослі-
джують сутність та класифікацію ризиків, а також 
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фактори, причини їх виникнення і методи оціню-
вання. Проблемам формування економічної без-
пеки суб’єктів господарювання присвячені праці 
Т.Г. Васильціва, О.І. Барановського, І.П. Мігуса, 
С.М. Лаптєва, М.Ю. Погосової, Н.Н. Пойда-
Носик, Н.Є. Селюченка, В.М. Климаша та інших. 
Дослідженню суті загроз економічної безпеки під-
приємства (далі в тексті ЕБП) присвячені роботи 
О. Сосніної, П. Пригунова, М. Куркіна; визначен-
ню класифікації загроз: Т. Васильців та М. Пасіч-
ник, Т.Кузенко, Н. Третьякової та інших.

Незважаючи на значну кількість публікацій з 
досліджуваної тематики, спостерігаємо як тотож-
ні підходи і визначення поняття «загроза», так і 
радикально відмінні. Досить часто, у своїх робо-
тах автори, трактуючи суть ризиків, використову-
ють термін «загроза», а терміном «ризик» синоні-
мують та доповнюють категорію «загроза».

Постановка завдання. Оскільки систематиза-
ція загроз є важливим питанням у формуванні 
ефективного механізму захисту від них та проти-
дії їх негативним впливам, метою статті є 
з’ясування сутності та уточнення суті дефініції 
«загрози», доповнення їх класифікації, досліджен-
ня видів загроз, з якими суб’єкти господарювання 
найчастіше стикаються у процесі здійснення своєї 
діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На макро-, мікро – та мезорівнях ієрархії управ-
ління загрози економічній безпеці підприємства 
носять різний характер. Для ефективного запобі-
гання загрозам ЕБП доцільним є врахування по-
вного спектру чинників, від яких залежить функ-
ціонування підприємства. Так, на думку Стадник 
В.П. на рівень економічної безпеки підприємства 
впливають такі чинники як адаптивність страте-
гічного потенціалу підприємства; залежність під-
приємства від інтенсивності кооперованих його 
зв’язків із постачальниками різного роду ресурсів; 
охорона комерційної таємниці; рівень можливого 
ризику прийнятих рішень. Автор зазначає, що 
«Економічна безпека підприємства практично ви-
значається здатністю керівництва вміло ризикува-
ти під час прийняття стратегічно важливих рі-
шень. Необхідно постійно порівнювати можливі 
виграші й витрати. Крім того, важливо пам’ятати і 
про можливі наслідки реалізованих рішень у май-
бутньому для підприємства…». 

Результати численних досліджень у даному на-
прямку не з’ясували однозначного визначення 
термінів «загроза» та «ризик». У більшості випад-
ків у наукових працях, де розглядаються питання 
управління ризиками, з метою пояснення їх суті, 
використовується поняття «загроза». Термін «ри-
зик», як доповнення до поняття «загроза», присут-

ній у працях, які присвячені проблемам підвищен-
ня рівня економічної безпеки підприємств. 

В Академічному тлумачному словнику україн-
ської мови [1] зміст поняття «загроза» визначаєть-
ся як можливість або неминучість виникнення чо-
гось небезпечного, прикрого, важкого для когось 
або чогось; те, що може заподіяти будь-яке зло 
або неприємність. 

У Законі України «Про основи національної 
безпеки України» [6], констатовано наступне:  
«…загрози національній безпеці – це наявні та по-
тенційно можливі явища і чинники, що створю-
ють небезпеку життєво важливим національним 
інтересам України». 

Термін «небезпека» в економічній літературі 
зустрічається у М.Ю. Погосової [10], вона відзна-
чає, що «…поняття «загроза» і «небезпека» є 
близькими за суттю, оскільки обидва визначають 
причини можливостей погіршення стану суб’єкта 
чи об’єкта». «Небезпекою», на її думку, виступає 
вже існуюча або потенційна можливість дії загро-
зи, вплив якої може завдати шкоди будь-якому 
суб’єкту чи об’єкту. 

У працях І.П. Мігуса та С.М. Лаптєва [9] «за-
гроза» пояснюється певною дією, що впливає на 
діяльність підприємства, а «ризик» є результатом 
впливу загроз на його діяльність. Науковці Н.Є. 
Селюченко та В.М. Климаш мають протилежну 
думку [11]. Одні події, на їх погляд, можуть мати 
лише негативний характер, а інші – як негативний 
так і позитивний вплив на діяльність підприєм-
ства. Зокрема, вони стверджують, що: «…Реаліза-
ція загрози завдає лише шкоди, погіршує стан 
(згідно зі змістом цього слова), а ризик може бути 
пов’язаний як із втратами, так і з додатковими 
надбаннями (шансом)». В підтвердження своїх 
слів вчені наводять приклад на основі ст. 42 Гос-
подарського кодексу України [4], де зазначено, 
що підприємництво здійснюється на основі ко-
мерційного розрахунку та власного комерційного 
ризику. Метою підприємницької діяльності є 
отримання прибутку, а ризик є невід’ємним чин-
ником процесу прийняття господарських рішень. 
Кожен підприємець, на їх думку, під час прийнят-
тя управлінських рішень йде на певний ризик, в 
результаті якого він або отримає вигоду, або буде 
мати втрати. У даному випадку вважають недо-
цільним вести мову про загрозу, пов’язану з його 
рішенням. Загроза діяльності підприємства, на їх 
думку, може виникнути лише у разі несприятли-
вого розвитку подій, а саме в результаті прийнят-
тя ризикових рішень. 

Беззаперечною, на наш погляд, є думка про те, 
що загрози можуть створювати гальмівну дію в 
процесі розвитку підприємства, аж до припинення 
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його функціонування. Рушійною силою, в даному 
випадку, можуть вважатись ризиковані дії керів-
ництва. Зокрема, С.М. Ілляшенко стверджує, що 
«Більшість успішно працюючих підприємств, 
зобов’язані своїми успіхами розробленню і виве-
денню на ринок нових товарів, упровадженню но-
вих методів виробництва і збуту, проникненню на 
нові ринки, хоча це і пов’язано з ризиком. Безді-
яльність у сфері бізнесу пов’язана з ризиком неви-
користаних можливостей» [8, с. 10].

Класифікуючи поняття «загроза», Т.Г. Василь-
ців вживає одночасно такі терміни: «небезпека», 
«ризики», «несприятливі чинники впливу», «нега-
тивні прояви», «перешкоди» [2, с. 26 –41]. Типо-
логізацію системних ризиків та загроз економіч-
ної безпеки підприємництва науковець подає, як 
«системні ризики економічної безпеки підприєм-
ництва, які чинять загрозу існуванню підприємни-
цтва як сфери діяльності в умовах ринкової транс-
формації економіки» [2, с. 27]. У даному випадку 
«загроза» розглядається автором як похідна від 
ризику, як чинник, який виникає безпосередньо 
внаслідок дії ризику.

У Законі України «Про основи національної 
безпеки України» від 19 червня 2003 року понят-
тям «загрози національній безпеці» визначено на-
явні та потенційно можливі явища і чинники, що 
створюють небезпеку життєво важливим націо-
нальним інтересам України. 

Відштовхуючись від даного тлумачення та 
проведеного аналізу, пропонуємо визначити по-
няття «загроза економічній безпеці підприємни-
цтва», як наявність таких потенційних або реаль-
них умов, факторів чи дій фізичних або юридич-
них осіб, а також держави, що порушують нор-
мальний фінансово-економічний стан підприєм-
ства і здатні заподіяти йому значної шкоди аж до 
припинення господарської діяльності.

Заглиблюючись у дану проблему, доцільно 
розглянути поняття протилежне безпеці – «небез-
пека», яку часто пояснюють як загрозу заподіяння 
шкоди (виражені у вартісній формі втрати суб’єктів 
господарювання внаслідок несприятливих змін зо-
внішнього та внутрішнього середовища). 

Академічний тлумачний словник української 
мови [1] містить пояснення визначення «небезпе-
ка», як можливості якогось лиха, нещастя, ката-
строфи, шкоди. Тобто, визначає небезпеку як стан, 
коли окремому суб’єкту щось загрожує. М.Ю. Пого-
сова [10] пояснює «небезпеку» як існуючу або по-
тенційну можливість дії загрози, вплив якої може за-
вдати шкоди будь-якому суб’єкту чи об’єкту. 

Виходячи з вищезазначеного, «безпекою» про-
понуємо вважати стан за відсутності загрози, а 
«загрозою» – причину небажаного стану. 

Для забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства та його сталого розвитку вирішальне зна-
чення має попередження загроз, що зароджують-
ся, а не ліквідування наслідків їх дії. Інакше кажу-
чи, попередження виникнення загроз економічній 
безпеці не менш важливе, ніж реалізація заходів, 
щодо ліквідації їх наслідків.

З метою узагальнення та систематизації загроз 
ЕБП пропонуємо доповнену їх класифікацію (рис. 1). 

Вважаємо, що усі загрози економічній безпеці 
підприємства доцільно класифікувати окрім за-
значених ознак ще й за рівнем економічного 
управління, сферою життєдіяльності виробника, 
ступенем керованості та ступенем ваги кризи ви-
робника, що є актуальним в даний час. 

Результати проведених досліджень дозволя-
ють стверджувати, що фундаментально усі загро-
зи економічній безпеці підприємств можна розді-
лити на внутрішні та зовнішні. Внутрішні загро-
зи – пов’язані з недоліками та прорахунками у ді-
яльності самого підприємства, які можуть при-
звести до негативних наслідків, а також з ефектив-
ністю заходів, що вживаються для усунення при-
чин та умов, що цим недолікам сприяють. До них 
можна віднести: недоліки у роботі з персоналом 
підприємства; низький рівень внутрішньогоспо-
дарського контролю; невирішеність соціальних 
проблем працівників підприємства; низький рі-
вень організації роботи з конфіденційними доку-
ментами тощо. Зовнішніми загрозами прийнято 
вважати ті, джерела яких перебувають поза межа-
ми підприємства, а саме: промислове шпигунство; 
незаконні дії конкурентів; розкрадання матеріаль-
них цінностей особами, що не працюють на дано-
му підприємстві; протизаконні дії з боку кримі-
нальних структур та неправомірні дії працівників 
правоохоронних органів тощо.

Практика господарювання підприємств галузі 
машинобудування свідчить, що для них найбіль-
шу небезпеку являють саме зовнішні загрози, 
оскільки їх важко передбачити, а тому не завжди 
можливо своєчасно вжити відповідних превен-
тивних заходів. Але є ще одна серйозна небезпека, 
яка набуває актуальності через те, що у значної 
кількості керівників підприємств не сформовано 
розуміння принципу забезпечення економічної 
безпеки як одного з базових в економічній діяль-
ності, адже на практиці проблема безпеки ще й 
досі нерідко вважається другорядною. І оскільки 
внутрішні загрози напряму залежать від рівня ква-
ліфікації управлінського персоналу підприємства, 
а отже існує ймовірність їх вчасного виявлення й 
локалізації, то зовнішні – локалізувати не можли-
во, оскільки вони набувають відображення загаль-
ного економічного становища країни.
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Створення системи спостереження за проявом 
таких загроз та вчасне їх врахування можуть стати 
для підприємства ефективним шляхом боротьби з 
негативними наслідками. 

Розподіл загроз підприємства за терміном дії 
відображає довго-, середньо-, короткотермінову 
тривалість прояву наслідків, які і є результатом 
прояву загрози. Для довготермінових загроз, на-
слідки яких тривають від 3-х до 5-ти років, харак-
терними є значна кількість збиткових підприємств 
у період стагнації, низький рівень купівельного 
попиту та високий рівень міжнародної конкурен-

ції, монополізація економіки. Наслідки середньо-
термінових загроз мають здатність проявлятись 
протягом 1-3 років. Це, як правило, неефективна 
політика держави та внутрішнього фінансового 
ринку, високий рівень інфляції, зростання цін на 
сировину, неефективний менеджмент підприєм-
ства, низький рівень кваліфікації персоналу. Ко-
роткотермінові загрози проявляються в діяльності 
підприємства на протязі часу від одного кварталу 
до одного року. Це, переважно, сезонність збуту 
продукції, неефективна дивідендна політика, про-
стої устаткування та інше.

Рис. 1. Класифікація загроз економічної безпеки підприємства
(виділення на рис.1 – доповнено автором)
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Ефективна та успішна діяльність, що є метою 
усіх підприємств, потребує обов’язкового враху-
вання їх керівництвом некерованих загроз, що не 
підлягають прямому впливу і відображають за-
грози загального рівня розвитку ринкових відно-
син в країні, а саме: монополізацію економіки кра-
їни, часткове захоплення ринку іноземними ком-
паніями і транснаціональними корпораціями, ди-
намічність зміни законодавства країни, високий 
рівень корупції та інше. На відміну від некерова-
них на керовані загрози керівництво підприємства 
може прямо впливати з метою зміни рівня впливу 
загрози, керуючись результатами моніторингу 
економічної безпеки підприємства та використо-
вуючи комплекс стратегічних, тактичних і опера-
тивних управлінських заходів. 

Вагомого значення для ефективного функціо-
нування підприємства набувають загрози, класи-
фіковані за періодичністю настання. Постійні за-
грози є фактично непереборними і діють протягом 
усього періоду існування системи економічної 
безпеки підприємства, одноразові – виникнення 
яких носить одноразовий характер та періодичні, 
які проявляються час від часу або з певним інтер-
валом під впливом чинників внутрішнього та зо-
внішнього середовища.

Розглядаючи критерії класифікації загроз, вва-
жаємо за потрібне звернути увагу на характеристи-
ку ступеня загрози пов’язаної з ризиком (табл. 1). 
На думку вчених-ризикологів, в економічній літе-
ратурі налічується близько 220 різновидів ризиків 
та більше 40 їх критеріїв. [5] 

За характером адресної спрямованості і ролі 
суб’єктивного фактора у виникненні загроз, на 
думку В. Прокопішиної, доцільно виділяти дві 
групи: загрози-виклики і загрози-ризики.

Перші, на думку автора, являють собою сукуп-
ність змін зовнішнього середовища, які можуть не 
мати загрозливого характеру, але обов’язково по-
требують адекватної реакції, а в разі її відсутності 
призводять до негативних наслідків для суб’єкта. 
Зокрема, поява новітніх технологій на виробни-
цтві окремо не позначається на результатах діяль-
ності підприємства, але використання застарілих 
технологічних схем та менш продуктивного об-
ладнання, у порівнянні з конкурентами, стає фак-
тором підвищення порівняльних витрат та зни-
ження якості продукції, і в майбутньому призво-
дить до втрати ним конкурентоспроможності. 

Загрози-ризики в економічній літературі пояс-
нюють як можливості виникнення несприятливих 
чи небажаних наслідків діяльності самого 
суб’єкта: неправильні управлінські рішення, при-
йняті або внаслідок нестачі релевантної та своє-
часної інформації, або через некомпетентність ме-
неджерів на різних рівнях управління. Усі вони, 
безперечно, мають негативні наслідки для підпри-
ємства. 

Зважаючи на викладені результати досліджен-
ня, вважаємо за доцільне розглядати загрози і з 
позитивної точки зору. А саме: загрози-
можливості, на нашу думку, – це успішні ризико-
вані дії, здійснювані керівництвом підприємства у 
процесі ведення його господарської діяльності. 
Основним завданням управлінського персоналу є 
перетворення загроз-ризиків в загрози-можливості 
шляхом застосування методичного та практично-
го інструментарію науки про економічну безпеку 
підприємства.

Висновки. Отже, для своєчасного виконання 
підприємством його виробничої програми, вироб-
ництва конкурентоспроможної продукції, підви-

Основні види ризиків підприємницької діяльності: Загрози:
Фінансовий − укладення невигідних угод;

− банкрутство;
− ймовірна втрата ресурсів, доходів.

Інвестиційний − втрата капіталу;
− недоотримання доходів;
− невиконання міжнародних контрактів.

Операційний − зміни умов виробничих операцій;
− неналежна оцінка результатів діяльності;
− помилковий поділ функцій.

Кредитний, валютний − помилки при виборі джерел;
− затримка надходження коштів; 
− неплатоспроможність покупців продукції.

Технічний − недоліки та помилки аспектів інвестування;
− проблеми організації управління проектом;
− перевищення кошторису.

Таблиця 1
Структурна схема взаємозв’язку ризиків і загроз
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щення ефективності виробництва, примноження 
власності та отримання запланованого прибутку, 
необхідно побудувати таку систему безпеки на 
підприємстві, яка б могла на ранніх стадіях вияв-
ляти усі різноманітні деструктивні фактори і вжи-
вати відповідних заходів щодо попередження їх 
шкідливого впливу та нанесенню збитків підпри-
ємству. На нашу думку, впровадження та реаліза-
ція даного принципу значно вигідніша ніж усу-
нення вже завданої шкоди. Постійний захист ін-
тересів підприємства, в умовах ризику та протидії 
зловмисникам, сприяє підвищенню можливості 
повноцінного захисту його економічної безпеки. 
Перспективами подальших розробок є досліджен-
ня думок експертів стосовно видів та ступеня 
впливу загроз на діяльність машинобудівних під-
приємств.
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Introduction. K. Lewin [25] is one of the first 
investigators to examine the resistance of the human 
factor and introduces the concept of homeostasis. The 
approach is known as «Lewin’s change» or «Field 
Theory». Organizational change is a magnetic field, 
which is divided into two parts. It is influenced by 
forces that encourage or hinder its implementation. 
Prior to implementing the change, these forces are in 
a «quasi – steady – equilibrium».

When the transformation starts, the balance in 
favor of the forces impeding change is disturbed – 
there is resistance to innovation. Lewin’s idea is that 
when the forces stimulating changes are more than 
those that restrict them, then you will regain balance. 
Both forces are different manifestations – in the 
internal structure of the organization (system) and its 

surroundings. They will depend on the situation and 
the specifics of the changes. Only the human factor is 
constant and can be positive or negative for the 
organizational changes. 

Forces that promote change are used to transform 
the existing situation by planning the new / novelty. 
Here, however, there are forces that seek to maintain 
the status quo. They are called resistance and they 
hamper the efforts to achieve a new balance. Having 
in mind the cyclicality of organizational change, 
Lewin offers phase approach for their implementation. 
«Thaw or melting», change (transformation), 
«freezing». 

Lewin studies are related to the behavior of 
individuals and a group in organizational change .He 
is striving to establish the relationship between the 
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forces that promote change and human behavior in the 
group. People can offer innovative solutions to 
organizational change processes. Then there are no 
interferences in the behavior of the human factor, 
since these forces are still creative by nature.

 In the organization there may be a stereotype built 
for the amendment (culture and climate), but they 
may differ from the perceptions of people. They need 
to rethink their beliefs and behavior to adapt to them. 
These adjustments provoke negative reactions in 
humans and thus they can lead to resistance.

According to Lewin, the symptoms are associated 
with anxiety, apprehension, loss of position, violation 
of group norms and others. He proposes to use the 
term «historical continuity» – people to be more 
patient with the changes. Lewin’s studies emphasize 
the dynamic process of organizational change. He 
studies the latter, not a psychological element, but 
rather as part of the structural parameters of the 
organization [11, 27, 28, 43].

Theoretical overview. The first serious publication 
with thematic focus for resistance to organizational 
change is by L. Coch and J. French [12]. The article 
was published in 1948 as a result of an empirical study 
of the effectiveness of management in the knitwear 
factory – «Harwood Manufacturing Company». Coch 
and French refer to the works of Lewin, but they do 
not study in details the resistance to organizational 
change. Besides the title, the term «resistance» is 
mentioned only a few times [12]. Coch and French 
found that the main problem in «Harwood 
Manufacturing Company» is the resistance of the 
people. Change «in the work creates the conditions 
for a negative attitude of the staff, which leads to 
problems in production and low efficiency» [12]. 
According to Coch and French main reason for the 
resistance of the workers is the lack of motivation and 
unwillingness to change. This is due to «frustration 
and the fear of change».

Analyzing of the research thesis Coch and French 
use the forces for change introduced by Lewin. 
Finding out which of them promote and which 
inhibit the changes, the authors believe that they 
influence the people’s behavior in different ways. 
Coch and French are experimenting by constantly 
changing the positions of the workers. From 
empirical evidence it is discovered that changing 
jobs leads to loss of time and the personnel should be 
trained. Studying human behavior Coch and French 
believe that «resistance to organizational change due 
to a lack of motivation, not management 
problems» [12]. Motivating forces have a major 
impact on staff because of the qualities / skills of the 
individuals and their behavior in the group (especially 
workers on an assembly line).

To counter resistance Coch and French conducted 
various experiments. They formed four groups of 
different specialists. In the first, second and third 
group there are given instructions about the meaning 
of change. Expectations were workers to take part in 
the deliberations and debates. The people in the first 
group are given the opportunity to actively participate 
in the change. The people from the second and third 
group discussed the change before it is launched. 
People in the fourth group were not informed of the 
change and deliberately given an opportunity to share 
opinions of its implementation [6, 14, and 24].

For Coch and French the results of the experiment 
are not surprising – personnel familiar with the 
changes have had less resistance. The line of research 
has shown that the resistance of the people depends 
on the lack of discussion of the change. The more the 
person is involved in this process, the minimum his 
resistance is. The publication of Coch and French left 
a lasting impression in the scientific literature. It is the 
most quoted source in the study of resistance behavior 
of the human factor for organizational change. 
Although it provides a starting point for the issues in 
the literature, different opinions on its significance 
can be identified – positive [6 , 24, 27] and negative [ 
4, 14 ] .

Positive aspects are related to the experience of the 
authors to interpret complex psychological moment 
from the behavior of personnel in the process of 
change – protective response of people to the new and 
unknown. Tests were used to perform the experiments 
and the results are summarized in the graphs and 
tables. Criticism is focused primarily at the research 
methodology. The title of the article does not fully 
meet its content, since the reasons that cause the 
resistance of staff have not been investigated in depth 
and in details. 

In 1949 J. French and A. Zander [15] Building 
continue on the ideas of the experiment in «Harwood 
Manufacturing Company». For their study, they speak 
as follows: «...by the interviews, observations and the 
data it was clear that the work of people is affected by 
different forces. By «forces» we mean those 
requirements that arise in the labor process and should 
be implemented. There were forces aimed at increasing 
productivity and they were very obvious. There were 
others which, because of lack of skills, made the 
people learn and develop, although they wanted to do 
so in a way they were used to, which was the cause for 
resistance…» [15]. The authors focus less on the 
forces for change than group dynamics. Resistance 
refers in part, mostly the work of Coch and French. 
The problems which are studied are the problems of 
interpersonal relationships and their manifestation in 
the group.
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In 1950, A. Zander [45] published a separate 
article on the phenomenon of resistance and provides 
solutions to overcome it. The publication focuses 
more on the practical examples. For Zander resistance 
to organizational change is «the human factor behavior 
formed by the psychological attitude of the individual 
to defeat real or imaginary changes (when expected to 
have any)». [45] The decision is a systematic pattern 
associated with «psychotherapist and his patient!» 
This model is entirely different from the familiar to 
that time technology to research process as a 
systematic approach. Zander’s thesis is interesting in 
that the author approached in an unconventional way 
to tame the resistance against change.

Another publication / article, which also focuses 
(albeit briefly) the resistance to change is that of H. 
Ronken and P. Lawrence [33]. In their joint work of 
1952, they offer a detailed examination of changes in 
the organizational environment (compared to that of 
Coch and French). The problem of resistance is not a 
major one, although the guidelines are given for it to 
be mastered and overcome. The focus of Ronken and 
Lawrence is on the behavior of people in a group. 
However, they take a different stance on the issue of 
resistance to organizational change – alternative to 
research Coch and French. According to Ronken and 
Lawrence and participation of staff in the change 
should not be based only on preliminary interviews 
and arrangements, but it should be a process of 
effective management.

At a later stage (1954), the views are complemented 
and further developed by P. Lawrence [24], which 
considers the resistance as an aspect of social change. 
For him, resistance is «one of mysterious phenomena, 
which the government must deal with [24]». He 
opposes to some claims of Coch and French. 
According to them, the involvement of staff in the 
process of change is a primary force which aims at 
overcoming the resistance. Lawrence notes that the 
group (the fourth according the scale of Coch and 
French), which most resists a change (not involved in 
the discussions) has manifested normal reactions for 
the current situation. He claims that this is a purely 
psychological element. People have acquired such 
behavior, not because of fear of change, but because 
of neglecting them from experiments. According to 
Lawrence, the issue concerns the social aspect of the 
management and staff of the resistance (the group) is 
due to the loss of social status, self-confidence and 
indifference to change.

Lawrence’s argument is based on the role of staff 
to overcome the resistance, but here as well as in 
Zander an alternative approach is proposed. This 
approach is equal to the suggestion that people 
struggle to adapt to the social system than to resist the 

technical aspects of the change. According to 
Lawrence «technical aspect of change can measure 
only physical labor at work. The social aspect affects 
the human psyche, altruism and its relations with 
others (status, respect, initiative, etc.) [24]». Today, 
this statement sounds logical, but in promoting the 
idea there arose controversy about its authenticity. 
Lawrence claims that resistance to change covers two 
aspects – technical and social, as the latter is dominant.

According to Lawrence combinations of the two 
options depend on social relations in the 
communication process. He believes that «the scope 
of the technical aspects of the change is not determined 
by whether there is a resistance or not, but rather 
depends on the social side [24]». He is trying to prove 
that the resistance in the approach of Coch and French 
does not depend on the frustration of the people and 
the lack of social relations. Lawrence defines 
resistance as a natural phenomenon that is embedded 
in the minds of people. He does not perceive it as a 
threat to the organization, and as a secondary 
component of the behavior of staff. Its management 
will depend on the social relations among them.

In 1956 K. Boulding [8] investigated the resistance 
at the behavior of entities and their reflection. To 
study the cognitive structures of the thought patterns 
of the people, Boulding defines two levels of 
resistance – reflection and response. At the first level 
Boulding believes that resistance behavior against 
organizational change depends on the mental attitude 
of the people. Final thoughts subconsciously and 
resistance occurs through reflection. Boulding notes 
that «...Our imagination is susceptible to resistance ... 
when forming a negative attitude against change we 
reject it, but the country remains a feeling of doubt 
whether we did the right thing [8]».

Boulding argues that «we can get information that 
is contrary to our subconscious feeling, but then we 
start hesitating the assumption that we’ve done, until 
one day we find that we made the wrong decision – a 
result of our imagination [8]». Boulding’s idea is that 
you have to approach the situation (the amendments) 
rationally. It’s important to consider the facts and then 
decide whether to participate in the change or resist. 
On the second level, Boulding believes that resistance 
depends on the emotional impulse of the individual. 
Man acts consciously, and the resistance is manifested 
by his reaction. The thesis of the author is that «people 
ignore the subconscious information and act 
impulsively in a certain situation which expresses 
their emotions – anger, hostility, resentment, etc. [8]». 
Resistance is the result of excessive behavior of the 
personnel while making decisions which may not be 
adequate to the situation.According to Boulding 
between the two theoretical views of the resistance 
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there is improvisation on behalf of the personnel. The 
greater the interest of the people to change, (show 
more initiative), the less resist against it there will be. 
Boulding believes that people have different attitudes 
to change, which is determined by their lifestyle. 
Moreover, the personal qualities of the individual are 
formed as a result of genetic qualities and experience. 
Thus, resistance to change will depend on the natural 
response of man in one situation or another.

Signs of very resistance of staff can be noticed in 
the publications of H. Simon [37]. In 1957, he 
launched the idea of the cognitive part of the human 
factor – his behavior in terms of actions and reasons. 
Through learning, people need to perceive the world 
around them. According to Simon, the people from 
the staff are used to rules and procedures for making 
decisions in one or another situation. If it is possible 
for improvisation or initiative for change to take 
place, they are insecure and timid, as they have to deal 
with situations other than the «standard procedures». 
The Resistance to change may be due to the following 
trends: emotional behavior and defensive reaction.

The emotional behavior in the resistance against 
change is determined by the feelings of individuals 
which can be very different. This will depend on the 
situation and the symptoms are stress, anxiety, fear 
and mental discomfort. The protective effect of human 
factors on the change is caused by different reasons, 
but Simon believes that the most important one is 
related to the human psyche and the lack of initiatives 
for change. 

Simon’s ideas for resistive behavior of the human 
factor are not significantly different from those of the 
researchers before him. We must not forget that his 
studies are different from the problem of the resistance 
of the staff and in his publications it has no essential 
role.

In 1965 K. Johnson launched four theories of 
resistance to organizational change [19]. They are 
defined by the role of source and destination of the 
signal. The first theory is the «injection». Here the 
source of the signal makes an «intrusive» message to 
the recipient, which is a passive part in the 
communication process. By suggestion to affect the 
behavior of the messenger, he can be manipulated, 
and his reaction can be predictable. The source of the 
signal can establish control over the actions of the 
recipient and to limit his resistance against change. 
This is the most favorable situation, since such 
resistance can be reduced to a minimum level or 
completely eliminated.

The second theory is called «cause and effect». 
Unlike the first, in this on it is the addressee that has 
more influence to defend their positions. His opinion 
corresponds to their needs and goals. The source of 

the signal is difficult to impose his views as addressee 
begins to perceive the messages that reflect his views 
to change. Becoming an active part in the 
communication process, the recipient of the signal has 
greater resistance, and the source must take action to 
curtail or eliminate. A third theory is called 
«homeostasis». In it the signal recipient has an active 
role in the communication process. He tries to resist 
the impact of the source signal by balancing his 
internal balance. This is about the psychological 
attitude of the addressee to change. If he is not 
convinced of its usefulness, the resistance will 
increase. The fourth theory is called «transactional». 
Her addressee expresses a personal opinion on the 
change. It can interfere with the source of the signal 
that gives rise to a conflict of interest. Resistance is at 
a high level, as both countries have their own 
interpretation of the change that is formed by the 
desire to control the situation.

Johnson theories emphasize the communication 
process between the source and the receiver of the 
signal. They are formulated as a result of extensive 
research and represent a synthesis of the most popular 
concepts of information and communication in the 
social and public sphere.

In 1966 J. Brehm [9] creates a reactance theory of 
personality that has a psychological tinge. Emotional 
reaction of people is inversely proportional to the 
rules that threaten or eliminate their freedom of 
action [10]. The Resistance in man occurs when s / he 
is forced to accept the facts that are contrary to the 
inner understanding. People are free to do what they 
want or what they can do best, i.e. they should not be 
limited to their rights to act in ways that they think is 
right. If a man loses his freedom of action, it will 
provoke his attitude to its recovery. Such behavior is 
called psychological reactance. In the Management of 
organizational change, the ideas of Brehm are reflected 
in the psychological aspects of the resistance of the 
individual. People resist when participating in the 
change against their will (they get a sense that they 
have lost their freedom of action). Changes are not 
specific about their perceptions, and they cause 
concern.

In 1967 H. Shepard [36] studied the performance 
of some innovative companies. His purpose was to 
find out the initiatives to organizational change and 
the staff that sabotage them. He formulates different 
indicators (hierarchy, authority, responsibility, 
ownership and more.) for the success of the change or 
its obstruction.

Shepard found that the policy in the innovation 
process is carried out under the initiative of the lower 
levels of the management hierarchy. This action 
generates negative reactions in senior management. 
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The problem is that the change is carried out by people 
who know the work process, but have no power to 
carry out such amendments. Shepard’s publication 
contributes to further research in the field of 
innovation – oriented companies and the behavior of 
staff [21, 39, 40]. This can not be said about the 
resistance behavior as the problem is superficial – at 
the organizational level. No reasons are given for the 
resistance in different levels of the management 
hierarchy.

In 1969 G. Watson [42] believes that resistance 
«influences on the potential of the staff or affect the 
development of the social system». The Managers 
accept these forces as a negative trend that must be 
overcome. They correspond to «the natural reaction 
of people to achieve harmony in behavior, which 
coincides with the organization’s goals for a stable 
equilibrium» [42]. Further, Watson offers five phases 
that describe the resistance to organizational change.

In the first phase all staff resist change initiatives. 
In the second phase we can see the supporters and 
opponents of change. The latter are those who oppose 
the changes. The third phase concerns the confrontation 
between contending parties. 

In the fourth phase, the supporters of change 
prevail over his opponents and adversaries sabotaging 
change implicitly. In the fifth phase saboteurs are 
alienated from the group or leave the company.

Watson offers phase model for manifestation of 
resistance, showing its cyclical dynamics. It is a 
reflection of how the negative attitude of people to 
change has different variations of behavior. Watson 
binds it upon the factors that influence this process 
and group them in two ways – personality and social 
system. Through extensive research of the resistance 
behavior of staff, Watson reached three conclusions:

First conclusion. Resistance may vary, but in low 
numbers, if people in the organization (social system) 
are convinced of the changes. Second conclusion. 
Resistance may vary in low numbers if change 
initiatives are equivalent to the competence of the 
staff. Third conclusion. Resistance may vary in low 
numbers if people are actively involved in the changes 
and freely express themselves.

In 1974 J. Adams [1] supported two tendencies 
that prevent change – organizational inertia and 
hostility. They are related to the behavior of individuals 
or groups and create a negative attitude to change. 
Consequences lead to resistance of personnel and 
limit their initiatives for professional development.

In 1977 G. Zaltman and R. Dunkan [44] promotes 
communication model in the form of strategies of 
planned change. Resistance organization is understood 
as «a form of behavior that is used to maintain the 
status quo» [44]. Zaltman and Dunkan believe that 

except negativism in resistance, it can be used as a 
tool to influence people’s behavior (when actively 
involved in change) [44]. They present different 
perspectives on the resistance of the people seen 
through the prism of its constructive use (by 
stimulating interest in change) .

The publication of Zaltman and Dunkan is 
important for the practical realization of the change as 
it introduces a different view of the resistance. 
Negatives that arise from the latter is used as a 
preventive measure response. This will help managers 
to better understand the behavior of the staff and to 
approach situations requiring adequate intervention.

In 1979 K. Hultman [18] considers the resistance 
as an integral part of the change. The author develops 
a methodology to study the behavior of people in 
resistance. For effective implementation of change, 
managers and supervisors seek involvement of 
employees. People should be mindful of the change 
and have minimal resistance. This can be done using 
the appropriate tools to limit the resistance of 
personnel and analysis of the causes. Changing, said 
Hultman, can be appreciated only if it takes place, but 
not before. [18] His aim is to prove that the resistance 
is used as a signaling factor in the implementation of 
change. It makes the enthusiasm of managers sober, 
and they think that change is good for the organization 
and will always lead to positive results. Hultman 
believes that «when it comes to resistance, we give it 
a negative meaning, but often this is wrong way of 
thinking» [18]. This look at the opposition of the staff 
makes us believe that it could be a decisive factor for 
the outcome of the change. Under the pressure from 
the people, senior management should consider 
whether changes are correct, and if not, is there a need 
of adjustments (strategies, approaches, methods and 
techniques). Resistance is a buffer between 
organizational change and balance the system. It 
shows the managers that there is a problem that 
requires an adequate solution. If the change is not 
realized, the stability of the system (balance) is 
threatened. In both versions, the resistance tells the 
managers about the problems in managing the change. 
This requires taking into account two trends to identify 
the resistance of the people. For Hultman they have 
the following meanings: identifying areas of resistance 
and manifestation of resistance.

In 1979 J. Kotter and L. Schlesinger [23] consider 
the resistance as an activity that affects differently to 
individuals and groups in the organization. They, 
however, do not provide a clear definition of the 
resistance behavior of people. According to them, 
«one of the tasks of the manager is to effectively carry 
out the change and monitor the resistance of the 
staff» [23].
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The publication of Kotter and Schlesinger has no 
importance for advanced analysis of resistance at 
organizational change. It shows the general 
characteristics that have a more theoretical and less 
practical use. The authors focus their attention on the 
choice of change strategies and techniques for their 
application.

Some authors [13, 30, 31, 32, 41] define resistance 
as an objective process of change which has a negative 
effect on economic activity. Initiatives of managers 
are related to the total elimination of the resistance, 
troubleshooting, and recovery of the synergies 
between the individual and the group. The effect is 
normalization of organizational climate and ensuring 
control over the activities. With massive 
industrialization [29] the problem of resistance 
behavior of staff undergoes evolution. The concept of 
resistance, seen as an objective process in the 
organization begins to look abstract. The reasons are 
related to global development of the management. In 
conceptual terms, structure encompasses 
interdisciplinary views of organizational psychology, 
sociology and anthropology.

This approach is typical of the 60s and 70s of last 
century, when interest in the resistance was caused by 
individual behavior and the social aspects in 
management. Thus, the resistance of the people began 
to be seriously considered, while the attention was on 
their behavior during organizational change.

The new concept shifts the focus from the 
traditional view for the Study of resistance (as an 
objective process) to a complex phenomenon that 
depends on their reactions, perceptions and feelings. 
There are different views on the resistance behavior 
of the people, fear of change, personal ambitions and 
goals, as well as passive attitude towards innovation.

The actions are related to the depth diagnosis of 
resistance, involving the staff in the process of change, 
the usage of motivational techniques to encourage 
and counsel. The effect is to influence the behavior of 
the human factor to control or eliminate the resistance 
and strike a balance in the system.

In line with the new concepts for the study of 
resistance, some authors [3, 5, 7, 17, and 35] consider 
that its occurrence is due to the behavioral attitude of 
man to change. According to other authors [20, 22, 
29, and 34] resistance arises from the fact that some 
people from the staff show petulant behavior during 
organizational change. In this way serious 
shortcomings of the human mind (power, dominance, 
privilege, personal ambition, etc.) come into view. 
They really stand out and contradict the organizational 
principles and standards.

A third group of authors [2, 26, and 38] share the 
opinion that the passive attitude of the people is a 

prerequisite for tacit resistance. Their apathy and lack 
of initiative for change leads to behavior which can be 
seen as an obstacle. That change would be chaotic, 
lifeless or simply ineffective. For this, alternative 
tools should be found. They must provide rational 
realization of the change. Solution is the active 
participation of managers in change, leadership and 
motivational impact on the behavior of staff [16].

Conclusion. Up to now we have explored some 
classic publications and articles on management of 
resistance in the 40s and 70s of XX century, which 
does not exhaust the problem. However, they give a 
clear idea that organizational resistance is subject to 
limited research in the 40s and 50s of last century. In 
earlier publications, it is perceived to be a particularly 
negative trend, leading to negative results.

The basic foundation has argued that resistance is 
a prerequisite for conflicts that threaten the 
organizational climate. This statement is required by 
reason of the low efficiency and reduced organizational 
activities. The reason is the resistance, destroying the 
values and moral principles in people who are a threat 
to the organization. By this article we found a lot of 
empirical evidence for the development of resistance 
in the classical variations and its specific features for 
the given period.

List of references
 1. Adams J. Conceptual Blockbusting: A Guide to Better 

Ideas / J. Adams // Freeman and Company Publishing, 
1974. 

 2. Albanese R. Overcoming resistance to stability. In. 
A. Bartlett, T. Kayser (Eds.) / R. Albanese // Changing 
Organizational Behavior. Prentice Hall Publishing, 
1973. – Р. 418.

 3. Ansoff I. The New Corporate Strategy. John Wiley 
and Sons Publishing / I. Ansoff, 1988. – Р. 211.

 4. Bartlem C. The Coach and French study: A critique 
and reinterpretation / C. Bartlem, E. Locke // Human 
Relations, 1981. – Vol. 34. – рр. 555 –666. 

 5. Bemmels B. Manufacturing employess and 
technological change / B. Bemmels, Y. Reshef // 
Journal of Labor Research, 1991. – Vol. 12. –  
pp. 231 –246. 

 6. Bernerth J. Expanding our understanding of the 
change massage / J. Bernerth // Human Resource 
Development Review, 2004. – Vol. 3. – pp. 36 –52.

 7. Block P. Flawless consulting. In R. McLennan (Ed.) 
Managing Organizational Change / P. Block // Prentice 
Hall Publishing, 1989. – Р. 199. 

 8. Boulding K. The Image. Knowledge in Life and 
Society / K. Boulding // The University of Michigan 
Press Publishing, 1956. – p. 9, 12.

 9. Brehm J. A Theory of Psychological Reactance / 
J. Brehm // Academic Press Publishing, 1966.

 10. Brehm J. Psychological reactions: Тheory and 
applications / J. Brehm. – pp. 72-75. In K. Thomas,  



22

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 3 (березень)

P. Srull (Eds.), Advances in Consumer research, 
1989. – Vol. 16, 

 11. Burns B. Kurt Lewin and the planned approach to 
change: A re-appraisal / B. Burns // Journal of 
Management Studies, 2004, Vol. 41. – pp. 977 –1001.

 12. Coch L. Overcoming resistance to change / L. Coch,
J. French // Human Relations, 1948, Vol. 1. – pp. 512–
532.

 13. Coghlan D. A person-centered approach to dealing 
with resistance to change / D. Coghlan // Leadership 
and Organizational Development Journal, 1993. –  
Vol. 14. – p. 12. 

 14. Cummings T. A methodological critique of fifty-eight 
selected work experiments / T. Cummings // Human 
Relations, 1977. – Vol. 30. – pp. 675 –708.

15. French J. The group dynamics approach / J. French, 
A. Zander. – pp. 71-80. In A. Kornhauser (Ed.), 
Psychology of Labor-Management Relations. IRRA 
Publishing, 1949.

 16. Grossman L. The Change Agent. Amacom 
Publishing / L. Grossman, 1975. – p. 140.

 17. Grucky O. The Sociology of Organizations / O. Gru-
cky, G. Miller // The Free Press Publishing, 1970. –  
p. 63.

18. Hultman K. The Path of Least Resistance: Preparing 
Employees for Change / K. Hultman // Learning 
Concepts Publishing, 1979. – р. 53 –54.

19. Johnson K. Changing theories of resistance to 
change. // International Conference on General 
Semantics, San Francisco, 9-13 August, 1965. 

20. Judson A. A Managers Guide to Making Changes / 
A. Judson // John Wiley and Sons Publishing, 1966. – 
p. 19. 

21. Kanter R.M. The Change Master: Innovation and 
Entrepreneurship in the American Corporations /  
R.M. Kanter // Simon and Schuster Publishing, 
1983. 

22. Kaufman H. The Limits of Organizational Change / 
H. Kaufman // University of Alabama Press Publishing, 
1971. – p. 15. 

23. Kotter J. Choosing strategies for change / J. Kotter, 
L. Schlesinger // Harvard Business Review, 1979. – 
Vol. 57. – pp. 106 –114. 

24. Lawrance P. How to deal to resistance to change / 
P. Lawrance // Harvard Business Review, 1954. –  
Vol. 32. – pp. 49 –57.

25. Lewin K. Frontiers in group dynamics / K. Lewin // 
Human Relations, 1947. – Vol. 1. – pp. 5 –41.

26. Litterer J. Conflict in organization: A re-examination / 
J. Litterer // In L. Rowe, B. Boise (Eds.), Organizational 
and Мanagerial Innovation. Goodyear Publishing, 
1973. – p. 152.

27. Marrow A. Making Management Human / 
A. Marrow // McGraw-Hill Publishing, 1957. – p. 50, 
118.

28. Marrow A. The Practical Theorist: The Life and Work 
of Kurt Lewin / A. Marrow Basic Books Publishing, 
1969. – p. 30.

29. McNurry R. The problem of resistance to change in 
industry / R. McNurry // In A. Bartlett, T. Kayser 
(Eds.), Changing Organizational Behavior. Prentice 
Hall Publishing, 1973. – pp. 380 –381.

30. Mooney J. The Principles of Organization / 
J. Mooney // Harper and Row Publishing, 1939.

31. Myers K. Ten rules for change / K. Myers, 
M. Robbins // Executive Excellence, 1991. – Vol. 8. – p. 10.

32. Nadler D. Managing organizational change: An 
integrative perspective / D. Nadler // The Journal of 
Applied Behavioral Science, 1981. – Vol. 17. – p. 191.

33. Ronken H. Administering Changes: A Case Study in 
Human Relations in a Factory / H. Ronken,  
P. Lawrence // Harvard University Graduate School of 
Business Administration, 1952.

34. Sayles L. Human Behavior in Organizations / 
L. Sayles, G. Straus // Prentice Hall Publishing, 1960. – 
p. 305.

35. Schein E. Organizational Psychology, 3-rd Edition / 
E. Schein // Prentice Hall Publishing, 1988. – p. 243.

36. Shepard H. Innovation resisting and innovation 
producing organizations / H. Shepard // Journal of 
Business of University of Chicago, 1967. – Vol. 40. – 
pp. 470 –477.

37. Simon H. Models of Man: Social and Rational /
H. Simon // John Wiley and Sons Publishing, 1957.

38. Thomas J. The Management of Change and Conflict / 
J. Thomas, W. Bennis Penguin Publishing, 1972. –  
p. 383.

39. Tidd J. Managing Innovation: Integrating 
Technological, Market and Organizational Change, 
3-rd Edition / J. Tidd, J. Bessant, K. Pavitt // John 
Wiley and Sons Publishing, 1997. 

40. Tushman M. Winning Trough Innovation: A Practical 
Guide to Leading Organizational Change and 
Renewal / M. Tushman, C. O’Reilly // Harvard 
Business School Press Publishing, 1996.

41. Urwick L. The Elements of Administration, 2-nd 
Edition / L. Urwick // Pitman Publishing, 1947.

42. Watson G. Resistance to change, pp. 488-498. In 
W. Bennis, K. Benne, R. Chin (Eds.), The Planning of 
Change, 2-nd Edition / G. Watson // Holt, Reinhart and 
Winston Publishing, 1969.

43. Weisbord М. Productive Workplaces: Organizing and 
Managing for Dignity, Meaning and Community /  
М. Weisbord // Jossey-Bass Publishing, 1987. – p. 80, 83.

44. Zaltman G. Strategies for Planned Change / 
G. Zaltman, R. Dunkan // John Wiley and Sons 
Publishing, 1977. – Р. 63, 68 –86.

45. Zander A. Resistance to change: It’s analysis and 
prevention / A. Zander // Advanced Management 
Journal, 1950. – Vol. 4. – pp. 9 –11. 



23

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 3 (березень)

Постановка проблеми. Сучасні природні 
зміни є суттєвою детермінантою розвитку 
економіки. Першопричиною цих змін є порушен-
ня стійкості біосфери, яка, як планетарна 
екологічна система, слугує джерелом природних 
ресурсопотоків для економіки. Зменшення цих 
ресурсопотоків, зумовлене передусім виснажен-
ням наземних екологічних систем, призводить, зо-

крема, до порушення макроекономічної рівноваги, 
генерує інфляційні процеси. Такі негативні 
тенденції викликають потребу в пошуку ефектив-
них механізмів та моделей раціонального викори-
стання природного капіталу.

Зазначена проблема не менш важлива і для 
України, яка має екологічно розбалансовану наці-
ональну економіку, виснажений природний капі-
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У статті обґрунтована необхідність розробки регіональної політики сталого розвитку в Україні, вихо-
дячи із особливостей та рівня соціально-економічного й екологічного розвитку кожного регіону. Значну 
увагу приділено адекватному врахуванню у цьому процесі просторової природомісткості кожного регіону, 
особливо Карпатського. Запропоновано напрями підвищення ефективності застосування програмно-
цільового планування як інструмента вирішення структурних проблем Карпатського регіону України, а 
отже, забезпечення його сталого розвитку.

Ключові слова: регіональна політика сталого розвитку, Карпатський регіон України, екосоціосистема, про-
сторова природомісткість економіки регіону, програмно-цільове планування.

В статье обоснована необходимость розработки региональной политики устойчивого развития в Укра-
ине, исходя из особенностей и уровней социально-экономического и экологического развития каждого ре-
гиона. Значительное внимание приделено адекватному учету в этом процессе пространственной природо-
емкости каждого региона, особенно Карпатского. Предложены направления повышения эффективности 
применения программно-целевого планирования как инструмента решения структурных проблем Кар-
патского региона Украины, а, значит, перехода к его устойчивому развитию.

Ключевые слова: региональная политика устойчивого развития, Карпатский регион Украины, экосоциоси-
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The necessity for development of regional sustainable policy in Ukraine, based on each region’s social economic 
and environmental development features and level, is justified in the article. A particular attention is paid to 
adequate taking of spatial ecological capacity of each region, especially the Carpathian, into account in this 
process. Proposals are given concerning efficiency increase of program targets planning as an instrument for 
solution of Ukrainian Carpathian region’s structural problems and thus for securing its sustainable development.

Key words: regional sustainable development policy, the Carpathian region of Ukraine, ecosociosystem, spatial 
ecological capacity of regional economy, program targets planning.
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тал, забруднене довкілля, як наслідок, значні соці-
альні втрати. Тому для збереження й відтворення 
вцілілого вітчизняного природного капіталу по-
трібно забезпечити перехід нашої країни до стало-
го розвитку, який можливий, у свою чергу, за 
умов забезпечення сталого розвитку усіх її регіо-
нів. У зв’язку з цим, регіональна політика набуває 
принципово нового змісту, оскільки йдеться про 
адекватне врахування поряд з соціально-
економічними аспектами розвитку регіону й еко-
логічних аспектів його просторового розвитку, які 
є невід’ємними складовими сталого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам формування та реалізації регіональної 
політики сталого розвитку, в тому числі Карпат-
ського регіону України, присвячені праці бага-
тьох українських вчених-економістів, зокрема Л. 
Гринів, М. Голубця, З. Герасимчук, М. Долішньо-
го, Б. Данилишина, С. Злупка, В. Кравціва, Л. 
Шевчук, Я. Побурка та інших. Однак, широта по-
становки питань, пов’язаних з дослідженням да-
них проблем, потребує, безумовно, подальших на-
укових розробок та досліджень. В даному контек-
сті, мова йде про необхідність адекватного враху-
вання просторової природомісткості економіки 
при розробці політики сталого розвитку кожного 
регіону, що має особливе значення для Карпат-
ського регіону, зважаючи на особливу цінність та 
унікальність природного капіталу, зосередженого 
в ньому. Крім того, більшу увагу в наукових до-
слідженнях слід звернути на пошук шляхів підви-
щення ефективності використання програмно-
цільового планування у забезпеченні сталого роз-
витку регіонів. 

Постановка завдання. Запропонувати та об-
ґрунтувати напрями вдосконалення регіональної 
політики сталого розвитку в Україні, приділивши 
особливу увагу пропозиціям щодо розробки та ре-
алізації адекватної політики сталого розвитку 
Карпатського регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як випливає із досвіду зарубіжних країн, перехід 
до сталого розвитку не може бути однаковим та 
одночасним для регіонів України, оскільки вони 
відрізняються соціально-економічним та еколо-
гічним рівнями розвитку. Це означає, що сьогодні 
в кожному регіоні України сформувалися специ-
фічні екосоціосистеми, які мають досить великі 
відмінності і функціонування яких, насамперед, 
залежить від природного капіталу. Адже він ви-
значає економічну спеціалізацію природокорис-
тування і величину асиміляційного потенціалу 
просторово визначеної природної підсистеми еко-
соціосистеми. Отже, територія України характе-
ризується різною здатністю ландшафтів до асимі-

ляції техногенного забруднення, тобто в її межах є 
і техногенно пошкоджені ландшафти, і ландшаф-
ти, які можуть успішно протистояти техногенно-
му впливу [2, с.104]. Це означає, що в тих регіо-
нах, де ландшафти мають вищу здатність до по-
глинання техногенних забруднень, стійкість при-
родної підсистеми екосоціосистеми повинна бути 
вищою, а втрати соціально-економічної підсисте-
ми екосоціосистеми – меншими, і навпаки. 

Оскільки регіональні екосоціосистеми, як 
взаємопов’язані і взаємозалежні, повинні розвива-
тися так, щоб взаємно підсилювати і доповнювати 
одна одну на основі екологічно збалансованого 
використання природного капіталу, то існує необ-
хідність в пошуку специфічного підходу до роз-
робки та реалізації стратегії сталого розвитку еко-
номіки для кожного регіону, відповідно до загаль-
нодержавної стратегії розвитку. Інакше кажучи, 
одночасно з розробленням Національної стратегії 
сталого розвитку мають бути розроблені і відпо-
відні регіональні стратегії, які, своєю чергою, по-
винні враховувати стратегічні цільові орієнтири 
розвитку держави. Отже, розвиток будь-якого 
регіону потребує спеціальної системи регулятив-
них заходів, на яких має ґрунтуватися регіональна 
політика сталого розвитку, спрямована на:

– досягнення природно-господарської збалан-
сованості в соціально-економічному розвитку ре-
гіонів;

– формування регіонального господарського 
механізму, що відповідає основним цілям сталого 
розвитку держави;

– врахування особливостей притаманних кож-
ному регіону, своєрідності природно-ресурсних, 
географічних, історичних, економічних, соціаль-
них та інших умов [4].

Більше того, регіональна політика сталого роз-
витку повинна бути спрямована й на зменшення 
просторової природомісткості економіки певного 
регіону. Адже, за оцінками вчених, сучасні 
екологічні проблеми в 65% випадків є наслідком 
надмірно великого обсягу господарювання в ме-
жах наземних екологічних систем [6]. У даному 
контексті, відмітимо, що питання зменшення 
просторової природомісткості порушується у 
Європейській концепції розвитку простору 
(«European Spatial Development Perspective»), 
затвердженій міністрами країн-членів ЄС 1999 р. 
у Постдамі. Її основне скерування зазначене в за-
головку «На шляху до просторово зваженого і ста-
лого розвитку ЄС» [1, с. 149]. Концепцією перед-
бачено поступову «просторову збалансованість» 
для досягнення географічно зваженого зростання 
на території ЄС. Довготривалі просторові 
тенденції розвитку визначені трьома чинниками: 
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інтеграцією, тобто посиленою кооперацією між 
країнами-членами і зростаючим значенням 
місцевих і регіональних суб’єктів політики, роз-
витком простору та розширенням ЄС на Схід.

Окрім просторових, у Концепції враховано та-
кож цілий комплекс інституційних аспектів, що 
зумовлене потребою усунення недоліків 
зовнішньої, валютної політики (відсутність єдиної 
політики ЄС в МВФ), політики безпеки та ситуа-
тивних детермінант (проблема кон’юнктури, про-
блема фінансової політики тощо), які безпосеред-
ньо не впливають на простір. Європейська 
концепція розвитку простору спрямована, з одно-
го боку, на «національні політики розвитку про-
стору», а з іншого, – на «секторальні політики 
ЄС». Особливим елементом цих «секторальних 
політик» є просторово-політичний компонент 
структурних фондів – Європейський фонд 
регіонального розвитку. 

На 12-й «Європейській конференції міністрів 
відповідальних за політику територіального (про-
сторового) розвитку» Ради Європи, яка відбулася 
2000 р. в Ганновері, були запропоновані «Основні 
напрями збалансованого просторового розвитку 
на європейському континенті», програмні поло-
ження яких дуже близькі до відповідних поло-
жень в документах Євросоюзу, як, наприклад, ви-
мога «територіально більш збалансованого роз-
витку» Європи [1, c.148]. Зазначимо, що 5-та 
Всеєвропейська конференція міністрів навколиш-
нього середовища «Довкілля для Європи», прове-
дена в Україні, також присвячена визначенню 
комплексу умов, сприятливих для формування 
екологічно безпечного європейського простору та 
його сталого розвитку [7]. 

Отже, екологічна «збалансованість» нині є го-
ловним принципом на всіх рівнях політики про-
сторового розвитку. Пріоритет зростання в 
економічній політиці більшості країн має свої об-
меження через принцип «збалансованості», тобто 
через екологічні і регіонально-соціальні масшта-
би. Це означає, що в сучасних умовах економічне 
зростання не може бути й надалі відособленим па-
раметром ефективності національної економіки, 
оскільки не відображає просторово-екологічної 
доцільності її розвитку [6].

Безумовно, що на зниження просторової 
природомісткості економіки має бути зорієнтована 
регіональна політика сталого розвитку усіх 
регіонів України. Однак, з-поміж них доцільно ви-
окремити Карпатський регіон, який охоплює 
територію Львівської, Івано-Франківської, 
Закарпатської та Чернівецької областей, на якій 
знаходяться Українські Карпати. Адже даний 
регіон є справжньою природною перлиною нашої 

країни, оскільки в ньому зосереджено 22% лісів, 
26% земель природно-заповідного фонду, 
формується 36% водних ресурсів річкового стоку, 
розташовано 42% унікальних і рідкісних родовищ 
підземних мінеральних вод [8]. Тому на збережен-
ня та екологічно збалансоване використання цьо-
го природного багатства має бути спрямована 
відповідна регіональна політика сталого розвитку 
Карпатського регіону. Разом з тим, відмітимо, що 
забезпечення комплексного підходу до 
розв’язання проблем сталого розвитку даного 
регіону можливе шляхом включення у розробку 
відповідної національної та регіональної політики, 
а також стратегії розвитку виокремленої політики, 
орієнтованої конкретно на його гірські 
території [3].

Важливим інструментом у її реалізації може 
стати програмно-цільове планування, яке країни з 
ринковою економікою широко застосовують для 
забезпечення сталого розвитку. Адже використан-
ня даного методу на регіональному рівні передба-
чає отримання більш високого рівня конкретнос-
ті, ніж на державному. Необхідність формування 
відповідної регіональної програми обумовлюєть-
ся наявністю стратегічної значимості проблеми 
для соціально-економічного розвитку регіону, не-
можливістю її вирішення без концентрації різних 
видів ресурсів і цільової підтримки місцевих орга-
нів державної влади, необхідністю координації 
міжгалузевих зв’язків для вирішення пробле-
ми [5]. У Карпатському регіоні програмно-цільове 
планування може бути застосоване для вирішення 
низки структурних проблем. Ними, зокрема, є:

– проблеми у сфері економічного розвитку 
(специфічні умови господарювання в гірських 
місцевостях, звужена галузева структура економі-
ки, низький розвиток транспортної та інженерної 
інфраструктури, відсутність дієвих інструментів 
державної підтримки розвитку господарства у гір-
ських регіонах);

– проблеми ринку праці (високий рівень безро-
біття, гіпертрофована зовнішня трудова міграція);

– проблеми соціально-демографічного харак-
теру (депопуляція, соціальна деградація, вими-
вання інтелектуального потенціалу, загроза втра-
ти самобутньої культурної спадщини);

– проблеми, пов’язані з погіршенням екології 
(скиди у водойми забруднених стоків, неорганізо-
ване нагромадження побутових та промислових 
відходів) та нераціональним природокористуван-
ням (значне зменшення лісистості та неоптималь-
на структура ландшафтів, висока паводкова не-
безпека, ерозія земель) [3]. 

Зазначимо, що в Україні є значна кількість дер-
жавних та регіональних цільових програм, більша 
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частина яких, певним чином, впливає на сталий 
розвиток Карпатського регіону. Загалом, ретро-
спективний аналіз програм, в тому числі і в дослі-
джуваному регіоні, свідчить про те, що протягом 
останнього десятиліття кожного року розробля-
лись і затверджувались десятки нових програм, 
фінансування яких вимагало значних бюджетних 
коштів. Відбувалось це з різних підстав: за ініціа-
тиви Кабінету Міністрів України, на виконання 
доручень Верховної Ради України, Президента 
України, Ради національної безпеки та оборони 
України. 

Однак, зростання кількості регіональних цільо-
вих програм призвело до: порушення принципу 
відбору найважливіших територіальних проблем, 
вирішення яких мало б відбуватися шляхом 
програмно-цільового планування; зниження сис-
темності в розробці та прийнятті програм; збіль-
шення кількості не пов’язаних між собою програм 
та програм, які є проекціями відповідних програм 
національного рівня. Як наслідок, не відбулося очі-
куваного переходу від програмного планування до 
програмного управління, яке передбачає, насампе-
ред, чітке визначення джерел фінансування захо-
дів програми, а також посадових осіб відповідаль-
них за виконання її конкретних розділів [5].

Головним джерелом фінансування більшості 
регіональних цільових програм є бюджет. Такий 
підхід до їх фінансування порушує принцип вза-
ємної відповідальності регіональної влади та 
суб’єктів господарювання регіону, а також зни-
жує гарантованість фінансування заходів про-
грам, зважаючи на обмеженість бюджетних ре-
сурсів. Як наслідок, недостатнє та невчасне фінан-
сування державних та регіональних цільових про-
грам, зокрема в системі сталого розвитку Карпат-
ського регіону України, є однією з основних при-
чин їхнього не виконання, а, отже, не досягнення 
поставлених у них цілей. 

Оскільки фінансування зазначених програм 
відбувається здебільшого за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, то доцільно, на 
нашу думку, за допомогою економетричного 
аналізу визначити вплив бюджетного 
фінансування на виконання окремої програми. 
Для цього можна використати t-критерій Стью-t-критерій Стью--критерій Стью-
дента. Результати такого аналізу полягатимуть у 
виявленні тих напрямів виконання програми, які є 
особливо чутливими до бюджетного фінансування. 
Це означатиме, що при фінансуванні даної про-
грами потрібно, в першу чергу, виділяти кошти з 
державного та місцевого бюджетів саме на ці на-
прями її виконання. 

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Що ж стосується узагальненого висновку 

щодо фінансування державних та регіональних 
цільових програм, спрямованих на забезпечення 
сталого розвитку Карпатського регіону України, 
то, цілком очевидним є обов’язкове визначення 
пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів на 
їхнє виконання, а також посилення контролю за 
цільовим та ефективним використанням коштів. У 
даному контексті, очевидною є необхідність збіль-
шення обсягів фінансування регіональних цільо-
вих програм за рахунок інших джерел, зокрема 
коштів суб’єктів господарювання регіону, що 
сприятиме, зростанню вірогідності їх виконання, 
а також підвищенню рівня соціальної відповідаль-
ності бізнесу. Крім того, значні можливості у фінан-
суванні регіональних цільових програм, виконання 
яких забезпечить сталий розвиток Карпатського ре-
гіону, існують в межах використання фінансових ре-
сурсів Європейських інституційних фондів. Отже, 
вкрай важливо розробити методичні положення з 
визначення структури та пропорцій фінансування 
програм за рахунок різних джерел.

Зважаючи на важливість забезпечення сталого 
розвитку Карпатського регіону, програмно-
цільове планування у реалізації регіональної 
політики сталого розвитку має використовувати-
ся, в першу чергу, як інструмент досягнення ста-
лого розвитку. Тому виконання відповідних 
регіональних цільових програм має забезпечити 
потужний економічний, соціальний та екологічний 
ефекти. Це вимагає якісно нового підходу до 
оцінки ефективності регіональних програм. Робо-
та у цьому напрямку проводитиметься у подаль-
ших дослідженнях.
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Постановка проблеми. Реалії української еко-
номіки, актуалізують завдання вибору ефективно-
го напряму подальшого розвитку сільських тери-
торій. В останні роки, у зв’язку з погіршенням 
економічної ситуації в країні більшість сіл мають 
складні соціально-економічні проблеми. Най-
більш нагальною проблемою можна визнати 
складну демографічну ситуацію, високий рівень 
безробіття, низький рівень доходів, значну мігра-
цію сільських жителів, занепад сільської соціаль-
ної інфраструктури. 

За таких обставин перехід до сталого розвитку 
сільських територій, що визнано одним з пріори-
тетних напрямків державної політики, не можли-
вий без оцінки їх реального стану. Всебічне визна-
чення рівня розвитку сільських територій перед-
бачає дослідження економічних, соціальних та 
екологічної процесів. Комплексна, об’єктивна та 
достовірна оцінка стану та тенденцій розвитку 
сільських територій дозволяє виокремити основні 
проблеми на селі і розробити відповідні заходи, 
програми, для їх подолання.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

METHOD OF ESTIMATION OF STEADY DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Розглянуто та узагальнено підходи до проведення оцінки сталого розвитку сільських територій. Сфор-
мовано систему показників оцінки сталого розвитку сільських територій. Запропоновано та обґрунтовано 
методику розрахунку інтегрального індексу сталого розвитку сільських територій. Акцентовано увагу на 
методичний інструментарій розрахунку загального інтегрального індексу оцінки розвитку сільських 
територій по кожному з районів області.

Ключові слова: сільські території, сталий розвиток, методичні підходи, інтегральна оцінка, система 
показників оцінки, загальний інтегральний індекс оцінки.

Рассмотрены и обобщены разные подходы к проведению оценки устойчивого развития сельских тер-
риторий. Сформирована система показателей оценки устойчивого развития сельских территорий. Пред-
ложена и обоснована методика расчета интегрального индекса устойчивого развития сельских террито-
рий. Акцентировано внимание на методический инструментарий расчета общего интегрального индекса 
оценки развития сельских территорий по каждому из районов области.
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The different going is considered and generalized near the leadthrough of estimation of steady development of 
rural territories. The system of indexes of estimation of steady development of rural territories is formed. The 
method of calculation of integral index of steady development of rural territories is offered and grounded. Attention 
is accented on the methodical tool of calculation of general integral index of estimation of development of rural 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням оцінки сталого розвитку сільських терито-
рій відводиться значне місце у дослідженнях як 
вітчизняних так і закордонних науковців, зокре-
ма, М. І. Долішнього, Я. О. Побурка, В. І. Карпова, 
Д. М. Стеченко, Ю. Н. Гладкого, А. І. Чистобаєва, 
О.В. Шубравської, Г. В. Балабанова, В. П. Нагір-
ного, І.М. Маренкова. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас окремі існуючі мето-
дичні підходи мають деякі розбіжності. Недостат-
ньо дослідженими залишаються питання методики 
розрахунку загального інтегрального індексу ста-
лого розвитку безпосередньо сільських територій. 

Мета статті. Метою написання статті є об-
ґрунтування методики оцінки сталого розвитку 
сільських територій на основі загального інте-
грального індексу враховуючи існуючі концепції і 
підходи.

Результати дослідження. Аналізуючи праці 
вітчизняних та зарубіжних вчених, ми з’ясували, 
що на сьогодні досі відсутній єдиний підхід до 
оцінки сільських територій. Залишаються про-
блемними питання кількісних меж сталого розви-
тку чи депресивності. Відповідно проблемні села 
не можуть набути відповідний статус та отримати 
державну підтримку. Згідно Закону України «Про 
основні засади державної аграрної політики на пе-
ріод до 2015 року» та «Державної цільової програ-
ми розвитку українського села на період до 2015 
року», для зниження деструктивних процесів сіль-
ських територій необхідно проводити боротьбу з 
найбільш гострими проявами сільської деградації. 
Одним з першочергових заходів є науково обґрун-
тований вибір показників, для оцінки розвитку 
сільських територій, які найбільш об’єктивно і 
точно відображають тенденції розвитку та стан 
сільських територій. 

В нашій країні сільські території значно відріз-
няються за соціальними, економічними, геогра-
фічними, демографічними, природно кліматични-
ми умовами. Саме тому при оцінці таких відмін-
ностей виникає об’єктивна необхідність застосу-
вання комплексного підходу. Ми вважаємо за не-
обхідне для більш ефективного кількісного визна-
чення інтенсивності та рівня змін використовува-
ти систему показників, які характеризують сталий 
розвиток сільських територій в розрізі основних 
його напрямів. 

Враховуючи показники, що офіційно визначені 
в Законі України «Про стимулювання розвитку 
регіонів», наукові дослідження з питань методики 
оцінки сільських територій, світовий досвід, ми 
узагальнили та систематизували систему показни-
ків. 

Для оцінки сталого розвитку сільських терито-
рій запропоновано використовувати 18 показни-
ків, які наведені в розрізі основних сфер, що дасть 
можливість в подальшому якісно оцінити демо-
графію та якість життя сільського населення, еко-
номічний потенціал сільських територій та рівень 
екологічної безпеки. 

В процесі оцінки сталого розвитку сільських 
територій, для досягнення взаємоузгодженості 
системи показників, досить важливим є вибір кри-
теріїв сталого розвитку. Критерій – це напрям ви-
бору розвитку та шлях яким досягається цей роз-
виток [1]. 

Методичне забезпечення оцінки розвитку 
сільських територій передбачає розрахунок кое-
фіцієнтів, які відповідно ґрунтуються на системі 
спеціальних оцінок. Такі оцінки є результатом 
побудови ряду індексів, що охоплюють головні 
ланки людської життєдіяльності й сфери еконо-
міки. 

У вказаному аспекті, варто враховувати ре-
зультати досліджень вчених у сфері регіональної 
економіки. Розроблена М. І. Долішнім, Я. О. По-
бурком, В. І. Карповим методика комплексної 
оцінки регіону [3], враховує, що економічний 
стан регіону – «це сукупність економічних ре-
зультатів, отриманих населенням, інституційни-
ми установами, що розміщенні на даній терито-
рії, протягом певного періоду (року)». Такий ме-
тодичний підхід включає достатньо широку варі-
ативність оціночних показників розвитку еконо-
міки регіону, а для однозначності комплексної 
оцінки – передбачає побудову шкали інтеграль-
них показників.

Для оцінки стану регіону Ю. Н. Гладкий,  
А. І. Чистобаєв [2] пропонують використати си-2] пропонують використати си-] пропонують використати си-
стему регіональної діагностики. Система 
регіональної діагностики полягає в діагностиці 
природно-ресурсного потенціалу, розселення, 
демографічну діагностику, діагностику ринку 
праці, економічного рівня розвитку регіону, 
динамічних якостей регіону, галузевої, 
функціональної та територіальної структури 
регіону, комплексності господарства, екологічну 
діагностику.

Г. В. Балабанов, В. П. Нагірна й О. М. Ниж-
ник [7] при оцінці рівня соціально-економічного 
розвитку регіону пропонують застосувати 
трирівневу систему показників. Для кожного з 
рівнів, відібравши сукупність показників-
індикаторів, об’єднати їх у три групи: навколишнє 
природне середовище, населення, економіка. 
Першим етапом методики є визначення 
коефіцієнтів вагомості показників кожної з 
підсистем.
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Другий етап – оцінка значущості показників-
індикаторів всередині своєї групи. Наступним 
етапом є обчислення значення коефіцієнтів ваго-
мості показників кожної підсистеми. Основним 
результатом розрахунку є система показників ін-
тегральної оцінки рівня економічного, соціально-
го й екологічного розвитку регіону, які врахову-
ються при розрахунку інтегральної оцінки стану 
регіону.

Колектив вчених для розрахунку інтегральної 
оцінки розвитку регіону пропонує використовува- пропонує використовува-пропонує використовува-
ти таку формулу:

 jp ji i
Ipn x g=∑ ,  (1)

де Ірn – інтегральна оцінка рівня соціально-
економічного розвитку території у рік n; 

xijp – значення показників соціально-
економічного розвитку території (середньорічна 
чисельність населення, валовий внутрішній про-
дукт, обсяг продукції промисловості, обсяг капі-
тальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансу-
вання, доходи / видатки місцевих бюджетів, се-
редні ціни на основні види продукції тощо); 

gij – коефіцієнти вагомості показників.
Зазначена методика дає змогу ідентифікувати 

регіональні проблеми та їх причини, проте, запро-

поновані показники не дають можливості класи-
фікувати регіони за основною ознакою проблем-
ності.

Д. М. Стеченко [6] пропонує визначати рівень 
економічного розвитку регіонів шляхом обчис-
лення синтетичного зваженого індексу рівня 
економічного розвитку регіону за формулою:
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де a, b, c, … n – окремі показники у відсоткових 
відношеннях до відповідних середніх показників 
регіону вищого рангу; 

  g1, g2, g3 – вагові коефіцієнти (бали), що уста-
новлюється експертним шляхом для кожного 
окремого показника залежно від його значення як 
вимірника рівня економічного розвитку; 

  G – сума вагових коефіцієнтів.
Загальний показник рівня економічного роз-

витку регіонів можна визначити за формулою: 
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де Пз – загальний показник; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- чисельність населення, осіб 
- природний приріст (скорочення), осіб  
- сальдо міграції, осіб 
- чисельність населення працездатного віку, 

осіб 
- кількість зареєстрованих безробітних, осіб 
- середньомісячна заробітна плата, грн. 
- прийнятого в експлуатацію житла, м2 

- кількість фермерських господарств, од 
- площа сільськогосподарських угідь, тис. га 
- обсяг реалізованих послуг, млн. грн 
- продукція сільського господарства, млн. грн 
- обсяг інвестицій в основний капітал, тис. 
грн 
- прибуток(збиток) від реалізації сільського 
господарства, тис. грн. 

- викиди забруднюючих речовин у 
атмосферне повітря, тис. т 
- водовідбір, тис. м3/добу 
- площа екологічної мережі, тис.га 
- кількість непридатних пестицидів, т 
- кількість сміттєзвалищ(полігонів), га 

Оцінка соціального 
розвитку 

Оцінка економічного 
розвитку 

Оцінка екологічного 
розвитку 

Рис. 1. Система показників оцінки сталого розвитку сільських територій
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а – валова продукція промисловості регіону з 
розрахунку на душу населення; 

б – вартість основних промислово-виробни чих 
фондів регіону на душу населення; 

в – промислово-виробничий потенціал з розра--виробничий потенціал з розра-виробничий потенціал з розра-
хунку на 1000 жителів регіону; 

г – валова продукція сільського господарства 
регіону (в середньому за ряд років) у розрахунку 
на одного жителя; 

А, Б, В, Г – аналогічні показники по регіону ви- показники по регіону ви-показники по регіону ви-
щого рангу або країни; 

К – кількість показників.
В Україні для проведення комплексної оцінки 

територій, використовується, як один з основних 
нормативних документів – Методика визначення 
комплексної оцінки результатів соціально-
економічного розвитку регіонів [5]. Неодноразово 
до визначеного переліку показників зазначених в 
методиці вносилися зміни, однак незмінними за-
лишися методичні підходи.

Ми вважаємо, за основу розрахунку комплек-
сної рейтингової оцінки розвитку сільських тери-
торій доцільно використовувати методику, вклю-
чену до Порядку проведення комплексної оцінки 
соціально-економічного розвитку [5] що базуєть-
ся на підрахунку відносних відхилень показників 
сільських територій: 

 max min
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де Xij – значення і-го показника j-ї сільської тери-
торії; 

Xmaxi – максимальне значення і-го показника; 
Xmini – мінімальне значення і-го показника.
У першій частині формули обчислюються по-

казники, які мають позитивне значення, у другій – 
негативне. Для комплексної оцінки розвитку те-. Для комплексної оцінки розвитку те- Для комплексної оцінки розвитку те-
риторії необхідно визначити середнє арифметич-
не значення суми рейтингових оцінок. Кожному 
компоненту рівня соціально-економічного розви-
тку сільських територій може відповідати один 
або декілька оціночних розрахункових індикато-
рів.

Ми вважаємо, для комплексної інтегральної 
оцінки сталого розвитку сільських територій 
більш доцільно використовувати адитивну мо-
дель, яка передбачає зведення в загальний показ-
ник по кожному з районів області окремих скла-
дових сільських територій.

 k mnkn
m

² i=∑  (5) 
де Іn – комплексний інтегральний індекс оцінки 
сталого розвитку сільських територій n-го району 
k-го року; 

imnk – окрема інтегральний індекс оцінки 
m-складової розвитку сільських територій n-го ра-
йону, k-го року. 

                                                            …  (6) 
де In – загальний інтегральний індекс оцінки роз-
витку сільських територій n-го району k-го року;

іекон,n – окремий інтегральний індекс оцінки еко-
номічної складової розвитку сільських територій 
n-го району k-го року;

ісоц,n – окремий інтегральний індекс оцінки со-
ціальної складової сталого розвитку сільських те-
риторій n-го району k-го року; 

іекол,n – окремий інтегральний індекс оцінки 
екологічної складової сталого розвитку сільських 
територій n-го району k-го року; 

Q – кількість показників-критеріїв, які вико-
ристовувались в процесі розрахунку.
 ,= +∑Q v w   (7)
де v – кількість показників стимуляторів; 

w – кількість показників стимуляторів.
Запропонована методика передбачає щорічний 

моніторинг розвитку кожного регіону за складо-
вими економічного, соціального та екологічного 
розвитку. Відповідно кінцева формула набуває 
наступного вигляду:

  (8)

За результатами розрахунків можна визначити 
місце кожного району сільських територій в рей-
тингу розвитку сільських територій області. Най-
вищим є район, рейтингова оцінка Ikn якого відпо-
відає найменшому значенню. 

Для розрахунку окремих інтегральних індексів 
оцінок m-ї складової сталого розвитку сільських 
територій використовуємо формулу: 

–  для факторів і показників стимуляторів, 
підвищення яких має позитивний ефект відпо-
відно, які позитивно впливають на розвиток те-
риторії: 

 
min

max min

.
−

=
−

k kjn j
mnk

k kj j

x x
i

x x   (9)

де imnk – інтегральний індекс оцінки m-ї складової 
(економічної, екологічної, соціальної) розвитку 
сільських територій n-го району k-го року; 

хjnk – значення j-го показника розвитку сіль-
ських територій n-го району k-го року; 

xminjk – мінімальне значення j показника k-го 
року по області;4 

xmaxjk – максимальне значення j-го показника 
k-го року по області;
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– для факторів і показників дестимуляторів, 
підвищення яких має негативний ефект, відповід-
но, які гальмують розвиток території:

 max

max min
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Отже, такий розрахунок окремих інтегральних 
індексів оцінок кожної складової сталого розви-
тку сільських територій дає змогу всебічно оха-
рактеризувати ту чи іншу складову розвитку та 
визначити місце району в загальному рейтингу 
кожної окремої сфери.

Висновки та пропозиції. Проведене узагаль-
нення дозволило сформувати систему показників 
з 18 складових, для оцінки сталого розвитку сіль-
ських територій з використанням загального інте-
грального індексу, що дає змогу комплексно ви-
значити стан та оцінити їх рівень розвитку за окре-
мими регіонами, протягом певного періоду. Отри-
мана, у результаті розрахунків інформація, буде 
сприяти прийняттю обґрунтованих рішень, щодо 
подолання наявних проблем.
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Постановка проблемы. При разработке и реа-
лизации природоохранных проектов, направлен-
ных на улучшение безопасного и сбалансирован-
ного развития экономико-экологических систем 
необходимо определять не только их общую эко-
номическую эффективность, но и их эффектив-
ность экологического характера. Экономико-
экологический эффект определяется как наличие 
предотвращённого экономического ущерба, кото-
рый появляется в результате улучшения экологи-
ческой ситуации и рассчитывается как разность 
между потенциальным и остаточным экономиче-
ским ущербом [1, с. 132; 5, с. 65; 6, с. 187]. Эконо-
мический эффект в этом случае определяется в 
виде суммы дополнительных доходов объекта 
производственно-хозяйственной деятельности, 
полученных от реализации данного природоох-
ранного инновационного проекта.

Анализ исследований и публикаций. В зару-
бежной практике при определении эффективно-
сти инновационных проектов для учёта экологи-
ческого фактора широко используется метод 
«затраты-выгоды», обеспечивающий проведение 
сравнительной оценки нежелательных и жела-
тельных эффектов при реализации данной приро-
доохранной программы [2, с. 224].

Если инвестирование разработки и внедрения 
в практическую производственную и хозяйствен-
ную деятельность объектов хозяйствования со-
пряжено с большим риском, то используется для 
оценки экономико-экологической целесообразно-
сти разработки и практического использования 
данного проекта целесообразно использовать ме-
тоды, которые позволяют определить период оку-
паемости проекта исходя из оценки временного 
интервала, за который исходные инвестиции бу-
дут полностью возмещены за счёт денежных 
средств инвестора из дополнительной прибыли, 
образующейся при появлении условий улучшения 
экономико-экологической безопасности и сбалан-
сированности развития экономико-экологических 
систем [2, с. 224; 7, с. 120].

Выделение нерешенной части проблемы. 
При разработке и при последующей реализации 
проектов использования достижений науки и тех-
ники в природоохранной деятельности для обе-
спечения благоприятных условий безопасного и 
сбалансированного развития экономико-
экологических систем необходимо учитывать на-
личие факторов риска. 

Источниками рисков в данном случае могут 
быть: изменчивость экономической и экологиче-
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ской ситуации в стране или в отдельных регионах; 
нестабильность политической ситуации; появле-
ние и развитие аварийных ситуаций; возникнове-
ние и развитие катастрофических явлений и про-
цессов гидрометеорологического характера; по-
явление радиоактивного заражения природных 
ресурсов; выбросы в природные сферы ядовитых 
веществ; террористические действия и т.д.  
(рис. 1).

Постановка задачи. Проведение комплексной 
оценки экономико-экологической значимости 
того или иного источника риска должно базиро-
ваться исключительно на соответствующих оцен-
ках экспертов.

Оценка значимости риска экспертами по пара-
метрам исследуемого процесса производится по 
вероятности возникновения аварийных ситуаций, 
снижения влияния благоприятных условий безо-

Рис. 1. Источники рисков, появляющиеся при внедрении достижений науки и техники
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пасного развития экономико-экологических  
систем.

Результаты. Анализ вероятности возникнове-
ния экономико-экологического риска при реали-
зации инновационных проектов природоохранно-
го назначения позволяет в значительной степени 
повысить требования к качеству соответствующе-
го проектирования, изготовления и последующей 
эксплуатации сложных технологических и орга-
низационных схем, использующих достижения 
науки и техники в природоохранной деятельности 
с целью повышения безопасного развития 
экономико-экологических систем.

Для минимизации воздействия рисков на ре-
зультаты практического использования достиже-
ний науки и техники в природоохранной деятель-
ности необходимо использовать рациональные и 
действенных способы воздействия на возможные 
источники возникновения рисков при обеспече-
нии безопасного развития экономико-
экологических систем.

Необходимо учитывать, что первоначально ри-
ски оказывают скрытое негативное влияние на 
экономическую и экологическую эффективность 
проекта, которое скрывается в стохастических ко-
лебаниях тех или иных параметрах природоох-
ранного процесса. Для выявления возможности 
появления экономического или экологического 
риска при реализации тех или иных природоох-
ранных мероприятий необходимо использовать 
специальные методы вероятностного прогноза 
значений исследуемого показателя природоох-
ранного процесса [5, с. 67; 8, с. 44].

Принятые при этом меры по предотвращению 
влияния возможных рисков будут представлять 
собой обычные меры по предотвращению колеба-
ний данного показателя в отрицательную сторону. 
Если же изменения данного параметра под воздей-
ствием развивающихся экономико-экологических 
рисков стало превышать допустимые пределы, то 
необходимо принимать специальные меры по 
улучшению принятых проектных решений.

Антикризисные меры представляют собой 
приведение комплекса природоохранных меро-
приятий в соответствии с внутренней динамикой 
изменения экономико-экологической ситуации, в 
соответствие с меняющейся внешней ситуации.

Кроме перечисленных выше мероприятий, до-
статочно эффективные антикризисные действия 
могут состоять в списании устаревшего основно-
го капитала, срочная замена устаревшего техноло-
гического и природоохранного оборудования, 
ограничение в найме рабочего и служащего пер-
сонала, осуществление переподготовки кадров, 
сокращение непроизводственных расходов и т.д.

Развитие негативного влияния рисков в приро-
доохранной деятельности во многом зависит от 
своевременности принятия антикризисных мер.

Проведённые исследования [3, с. 87; 5, с. 66; 9, 
с. 270] показывают, что риски по своим характе-
ристикам делятся на следующие группы: внутрен-
ние, внешние, обоснованные, случайные, микроу-
ровневые, макроуровневые, объективные, субъек-
тивные, системные, текущие, прогнозируемые, 
страхуемые и т.д.

Практическая деятельность большинства про-
изводственных и хозяйственных предприятий по-
казывает, что при осуществлении природоохран-
ной деятельности для обеспечения безопасного 
развития экономико-экологических систем целе-
сообразно применять прогнозирование возможно-
сти возникновения риска, представляющего собой 
источник развития кризисных явлений в данном 
виде деятельности. Это позволяет осуществлять 
антикризисные мероприятия в плановом порядке.

Таким образом, при осуществлении природо-
охранной деятельности для повышения безопас-
ности и улучшения сбалансированности при раз-
витии экономико-экологических систем для выяв-
ления возможности появления рисков при практи-
ческом применении достижений науки и техники 
необходимо использовать организационные и 
экономические методы, обеспечивающие сниже-
ние вероятности появления этих рисков и возмож-
ность их перерастание в кризисные явления.

Одним из факторов, способствующих появле-
нию и развитию рисков при внедрении достиже-
ний науки и техники в природоохранную деятель-
ность, является наличие запаздывания в реакции 
экономико-экологической системе на результаты 
природоохранной деятельности.

Исследования показали, что имеется два ис-
точника появления запаздывания в реакции 
экономико-экологической системы на проведение 
природоохранных действий: 

– объёмность экономико-экологических систем, 
в результате чего имеет место инерционность в про-
явлении результатов природоохранной деятельно-
сти, что в ряде случаев проявляется в ложном пред-
ставлении о неэффективности воздействия на 
экономико-экологическую ситуацию со стороны ис-
пользуемых при осуществлении природоохранных 
мероприятий достижений науки и техники;

– временная задержка при реализации дости-
жений науки и техники при выполнении природо-
охранных программ, которая возникает при неу-
довлетворительной организации указанных при-
родоохранных действий, при отсутствии необхо-
димых законодательных и нормативных актов, 
при наличии недостаточного финансирования.
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Можно выделить следующие четыре вида за-
паздывания реакции экономико-экологической 
системы на использование достижений науки и 
техники при обеспечении безопасности и сбалан-
сированности в развитии экономико-
экологических систем:

– запаздывание начала реакции по отношению 
к моменту начала воздействия на экономико-
экологическую систему со стороны достижений 
науки и техники при осуществлении природоох-
ранной деятельности;

– стратегическое запаздывание, в результате 
наличия которого реакция экономико-
экологической системы наступает только после 
внедрения всех предполагаемых вариантов дости-
жений науки и техники в совершенствование при-
родоохранной деятельности для обеспечения без-
опасного развития экономико-экологических си-
стем;

– запаздывание, вызванное угрозой изменения 
статуса данной экономико-экологической систе-
мы, в результате чего требуется появление допол-

Рис. 2. Характеристика временного запаздывания в проявлении результатов использования достижений науки и техники
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за качеством выполнения работ 
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нительных нормативных и законодательных ак-
тов, дополнительных организационных мер по ис-
пользованию данных достижений науки и техни-
ки;

– запаздывание, вызванное инерционность 
мышления исполнителей, психологической их не-
подготовленностью к внедрению такого рода нов-
шеств и, следовательно, к появлению ложных оце-
нок в экономической и экологической эффектив-
ности внедряемых достижений науки и техники.

Различные виды рисков проявляется в зависи-
мости от наличия внешних и внутренних факто-
ров: сложившейся на данный момент экономиче-
ской и экологической ситуации, наличия инвесто-
ров, готовых предоставить инвестиции в нужных 
объёмах, наличия необходимого оборудования, 
соответствующим образом подготовленных ка-
дров, наличия действующих методик, обеспечи-
вающих внедрение в практическую природоох-
ранную деятельность современных достижений 
науки и техники, наличия законодательных и нор-
мативных актов, обеспечивающих правомерность 
использования соответствующих достижений на-
уки и техники в природоохранных программах 
при обеспечении безопасного развития экономико-
экологических систем [2, с. 224; 4].

Выводы. Одним из основных направлений 
предотвращения рисков является использование 
системного и комплексного подхода к использо-
ванию достижений науки техники в природоох-
ранной деятельности для обеспечения безопасно-
го развития экономико-экологических систем, кото-
рый должен предусматривать не только экономиче-
скую, экологическую и техническую подготовку 
данных систем к использованию соответствующих 
достижений науки и техники в их практической 
деятельности, но и соответствующую образова-
тельную и психологическую подготовку кадров.

Большое значение в эффективном использова-
нии достижений науки и техники для обеспечения 
безопасного и сбалансированного развития 
экономико-экологических систем, в предотвраще-
нии появления рисков при этом имеет организа-
ция прогнозирования, направленное на выявление 
возможных положительных изменений в безопас-
ном развитии экономико-экологических систем. 
Успешное осуществление такого прогнозирова-
ния позволяет в значительной степени снизить ве-
роятность появления рисков.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИМПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

PERFORMANCE EVALUATION OF BUSINESS IMPORT

У статті наведена оцінка ефективності імпортної діяльності торгівельних підприємств. Проаналізовано 
ряд різноманітних показників які найбільш повно відображають ефективність імпортної діяльності 
торгівельного підприємства в умовах сучасної економіці. Надано декілька класифікацій показників, за 
допомогою яких оцінюється ефективність імпортної діяльності. Наукова новизна дослідження полягає у 
тому, що у статті узагальнені теоретичні дані щодо методів оцінки ефективності імпортної діяльності 
підприємств торгівельного типу, надано рекомендації щодо використання ні тільки класичних методів 
оцінки імпортної діяльності, а також використання сучасних методів, які розробляються з урахуванням 
сьогоднішніх економічних умов,ні тільки внутрі країни, а також у світі, у яких повинно працювати 
торгівельне підприємство, яке займається зовнішньоекономічною, а саме імпортною діяльністю.

Ключові слова: імпорт, імпортна діяльність, ефективність, економічні показники, зовнішньоекономічна 
діяльність.

В статье рассмотрена оценка эффективности импортной деятельности торговых предприятий. Проа-
нализирован ряд различных показателей наиболее полно отражающих эффективность импортной дея-
тельности торгового предприятия в условиях современной экономики. Предоставлено несколько класси-
фикаций показателей, с помощью которых оценивается эффективность импортной деятельности. Науч-
ная новизна исследования заключается в том , что в статье обобщены теоретические данные о методах 
оценки эффективности импортной деятельности предприятий торгового типа, даны рекомендации по ис-
пользованию ни только классических методов оценки импортной деятельности , а также использование 
современных методов, которые разрабатываются с учетом сегодняшних экономических условий , ни толь-
ко на уровне национальной экономики, а также в мире, в которых должно работать торговое предприя-
тие, которое осуществляет импортную деятельность.

Ключевые слова: импорт, импортная деятельность, эффективность, экономические показатели, внешнеэко-
номическая деятельность.

The article describes the evaluation of the effectiveness of commercial enterprises of import activity. Analyzed 
a number of different indicators reflecting the effectiveness of the most complete import activity of commercial 
enterprise in today’s economy. Given several classifications of indicators used to assess the effectiveness of import 
activity. Scientific novelty of the research lies in the fact that the article summarizes theoretical data on methods 
for evaluating the effectiveness of the import activity of the enterprises of trade type , recommendations on the use 
of any of the classical methods of evaluation only import activities , and the use of modern methods, which are 
developed based on current economic conditions, or only at the level of the national economy, as well as in the 
world, which should work trade enterprise engaged in import activities.

Key words: import, import activity, efficiency, economic indicators, foreign trade.
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Постановка проблеми. Зовнішньоекономічна 
діяльність (ЗЕД) є однією з найважливіших сфер 
діяльності держави і окремих підприємств. Розви-
ток зовнішньоекономічної діяльності дає підпри-
ємствам можливість використання переваг міжна-
родної кооперації виробництва, що підвищує 
ефективність їх функціонування і розширює варі-
анти у прийнятті рішень для здійснення своїх ви-
робничих завдань. У зв’язку з цим в даний час ви-
никла об’єктивна необхідність вивчення зовніш-
ньоекономічної діяльності.

У сучасних умовах інтеграції України в світове 
господарство різко посилюється значення імпорт-
ної діяльності, здійснюваної суб’єктами господа-
рювання, а саме підприємствами. Імпорт повинен 
забезпечити внутрішній ринок товарами, які в 
країні не виробляються, а також стимулювати 
конкуренцію на внутрішньому ринку для підви-
щення якості вироблених товарів і зниження цін 
на них. Крім того, імпорт дозволяє національним 
компаніям не тільки отримувати інформацію про 
нові технології, а й використовувати дані іннова-
ції в своєму виробництві.

Від того, наскільки грамотно підприємство 
здатне вести імпортну діяльність у непередбачу-
ваних умовах ринку, залежатиме ефективність її 
результатів за обраним напрямом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання розвитку експортно-імпортної діяльності 
з’явилися предметом досліджень багатьох вітчиз-
няних і зарубіжних вчених різних століть А. Смі-
та, Д. Рікардо, К. Маркса, І. Ансоффа, Р. Вернера, 
М. Портера, Е. Хекшера, Б. Оліна, П. Самуельсо-
на, В. Леонтьєва, П.X. Линдерт, Л. Стровського, 
І. Фаминского, А. Кірєєва, В. Денисова, Є. Чистя-
кової, М. Чистякова, В. Кащеєва та ін.

Великий внесок у розвиток теоретичного і ме-
тодологічного забезпечення оцінки економічної 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності 
внесли Ю. Кормних, Г. Шагалов, Т. Миролюбова, 
П. Медведєв, О. Дегтярьова, С. Захаров, А. Буров, 
О. Матвєєва та ін. У їхніх дослідженнях представ-
лено теоретичне обґрунтування ефективності 
експортно-імпортної діяльності та проведено ана-
ліз факторів ефективності.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. У сучасній літературі можливо 
знайти дуже велику кількість різноманітних показ-
ників, за допомогою яких можливо розрахувати 
ефективність імпортної діяльності та отримати не-
обхідні результати для прийняття рішень на підпри-
ємстві. Але досі складно вирішити які з них є най-
більш корисними для конкретного підприємства. 
Таким чином необхідно згрупувати найпопулярні-згрупувати найпопулярні-групувати найпопулярні-
ші показники та описати їх економічний сенс.

Метою даної статті є дослідження та оцінка 
ефективності імпортної діяльності та визначення 
основних напрямів її підвищення на підприєм-
ствах. 

Виклад основного матеріалу. Підприємства 
імпортують товари як для використання у своєму 
виробництві, так і для торгівлі цими товарами. 
Активний розвиток імпортної діяльності торго-
вельних підприємств диктує необхідність вивчен-
ня напрямів підвищення її ефективності, особливо 
в умовах, коли в економіці країни притаманне пе-
реважання в структурі імпорту готової продукції. 
Особливе значення має оцінка ефективності зо-
внішньоекономічної діяльності торгівельного під-
приємства в сучасних умовах, коли господарська 
самостійність і незалежність неминуче повинні 
привести до підвищення відповідальності та об-
ґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

Згідно Закону України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність»: «Імпорт (імпорт товарів) – ку-
півля (у тому числі з оплатою в не грошовій фор-
мі) українськими суб’єктами зовнішньоекономіч-
ної діяльності у іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності товарів з ввезенням або без вве-
зення цих товарів на територію України, включа-
ючи купівлю товарів, призначених для власного 
споживання установами та організаціями Украї-
ни, розташованими за її межами» [1].

Імпорт готової продукції має важливе значення 
для економіки держави. Водночас більшість видів 
аналогічної готової продукції виробляється і на ві-
тчизняних підприємствах. Тому організації-
імпортери повинні оцінювати вигідність закупі-
вель товарів за кордоном.

Теоретичне обґрунтування цих очевидних по-
ложень було вперше сформульовано ще на почат-
ку XIX в. видатним англійським економістом Да-
видом Рікардо. Ці положення лежать в основі 
оцінки економічної ефективності зовнішньоеко-
номічної діяльності на будь-якому рівні. Особли-
ве значення має оцінка ефективності зовнішньое-
кономічної діяльності підприємства в сучасних 
умовах, коли господарська самостійність і неза-
лежність неминуче повинні привести до підви-
щення відповідальності та обґрунтованості при-
йнятих управлінських рішень. Економічне об-
ґрунтування прийнятих рішень з управління зо-
внішньоекономічною діяльністю підприємств 
проводиться шляхом розрахунку різних показни-
ків економічної ефективності.

Зважаючи на той факт, що в ринкових умовах 
основна мета діяльності підприємства – одержан-
ня прибутку, то ознака економічної ефективності 
імпортної діяльності підприємства – це максимі-
зація прибутку за рахунок мінімізації матеріаль-
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них і нематеріальних витрат, підвищення темпів 
приросту обсягів виручки, зростання обсягів чи-
стого доходу. 

У сучасній науковій літературі існують різні 
думки щодо класифікації показників, за допо-
могою яких можна визначити ефективність ім-
портної діяльності. Так, А.М. Вічевич і О.В. 
Максимець [2], а також група авторів [3] вважа-
ють, що всю систему показників ЗЕД підприєм-
ства, організації, фірми можна поділити на чо-
тири групи: 

– по-перше, це абсолютні показники, а саме об-
сяг експорту, обсяг імпорту, обсяг накладних ви-
трат на експорт / імпорт, та ін.; 

– по-друге, це відносні показники: індекси ди-
наміки (індекс вартості; індекс фізичного обсягу; 
індекс ціни; індекс кількості);

– по-третє, показники структури (товарна 
структура експорту або імпорту; географічна 
структура експорту або імпорту); 

– по-четверте це показники ефективності (ва-
лютна ефективність експорту / імпорту; ефектив-
ність експорту / імпорту).

Також показники ефективності імпортної ді-
яльності можливо розподілити на дві великі гру-
пи. До першої групи зараховують показники, що 
характеризують абсолютну величину економічно-
го ефекту і визначаються як різниця між результа-
том та витратами, а також порівняльні показники 
ефективності, які визначаються як відношення ре-
зультату до витрат щодо варіанта зовнішньоеко-
номічних контрактів. 

До другої групи входять показники, що харак-
теризують доцільність участі підприємства в зо-
внішньоекономічних зв’язках підприємств: показ-
ники локальної ефективності, які розраховуються 
з використанням чинних внутрішніх цін; показни-
ки загальноекономічної ефективності, які розра-
ховуються на підставі розрахункових цін.

Економічне обґрунтування прийнятих рішень з 
управління зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємств проводиться шляхом розрахунку різ-
них показників економічної ефективності. 

Безпосередньо економічна ефективність ім-
порту розраховується по-різному залежно від ці-
лей здійснення імпорту: для власного споживання 
або для реалізації на внутрішньому ринку.

Згідно методиці С.Л. Соркіна [4], при закупівлі 
імпортного товару одноразового споживання (си-
ровина, матеріали тощо) розрахунок ефективності 
проводиться на основі зіставлення ціни закупівлі 
на зовнішньому і внутрішньому ринку (на анало-
гічний товар).

У разі якщо ціна товару, що купується по ім-
порту більш ніж ціна аналогічного товару на вну-

трішньому ринку – угода збиткова, а навпаки при-
буткова, тобто має економічний ефект.

Економічний ефект цього показника полягає у 
тому, що він показує, який прибуток буде мати ім-
портер, якщо придбає імпортну продукцію за-
мість придбання (виготовлення) вітчизняної про-
дукції.

Економічна ефективність імпорту з метою про-
дажу імпортованого товару на внутрішньому рин-
ку може бути розрахована наступним чином:

 ЕЕімп=Црі–Цпі,  (1)
де ЕЕ імп – показник економічного ефекту імпор-
ту, грн.;

Црі – ціна реалізації імпортних товарів за вира-
хуванням витрат, пов’язаних з реалізацією (рекла-
ма, маркетинг, транспорт та інші), грн.;

Цпі – ціна покупки (придбання) імпортних то-
варів, що включає всі витрати, пов’язані з їх при-
дбанням (ціна контракту, мита, транспорт, стра-
ховка, оплата послуг посередників та інші), грн.

На мою думку, в ринкових умовах підприєм-
ство не повинно обмежуватись лише класичними 
способами оцінки та аналізу ефективності імпорт-
ної діяльності, оскільки вони не завжди дозволя-
ють визначити реальний вплив ефективності такої 
діяльності на фінансове становище підприємства, 
загальну ефективність його діяльності, а також на 
його платоспроможність. Для усунення такого не-
доліку вищенаведених чинників та для оцінки 
ефективності імпортної діяльності можливо вико-
ристовувати показники економічної безпеки під-
приємства, оскільки у імпортної діяльності, окрім 
позитивного економічного ефекту, на підприєм-
ство діє ряд негативних чинників, що можуть 
вплинути й на його економічну безпеку. Слід за-
значити, що класичні показники оцінки ефектив-
ності імпортної діяльності лише опосередковано 
характеризують стан економічної безпеки підпри-
ємства. 

Значення показників економічної безпеки роз-
раховуються окремо для імпортної та для вну-
трішньоекономічної діяльності. Ефективною вва-
жається імпортна діяльність, якщо значення по-
казників економічної безпеки підприємства в ці-
лому під час здійснення імпорту перевищують 
значення відповідних показників за орієнтації під-
приємства лише на внутрішній ринок збуту.

З допомогою цих показників можливо розраху-
вати економічну ефективність імпорту та визна-
читися с доцільністю використання імпортної 
продукції замість вітчизняної.

Висновки. У сучасній науковій літературі, 
присвяченій аналізові та оцінці ефективності ім-
портної діяльності, більшість авторів дотримуєть-
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ся думки, що такий аналіз слід робити окремо за її 
напрямами, а потім визначати загальний ефект від 
усіх видів ЗЕД. Для підприємств, що діють на зо-
внішніх ринках, виокремлюють декілька груп по-
казників ефективності імпорту.

Запропоновані показники оцінці ефективності 
імпортної діяльності дають можливість швидко 
отримати первинну оцінку економічної ефектив-
ності, що приведе до підвищення ефективності 
управління діяльністю підприємства. 

Поділяючи погляди провідних вчених до ви-
значення економічної ефективності, можна відо-
кремити та дати таки поняття економічної ефек-
тивності імпортної діяльності.

В економічній літературі, характеризуючи 
ефективність використовують такі економічні ка-
тегорії як «продуктивність» та «результатив-
ність», які також визначаються співвідношенням 
результатів та витрат.

Економічна ефективність – це співвідношення 
між результатами виробництв і ресурсами.

Економічна ефективність – це максимальна 
вигода, яку можна отримати при мінімальних за-
тратах в процесі економічної діяльності з ураху-
ванням додаткових умов, які мають місце в мо-
мент визначення ефективності відповідного гос-
подарського заходу. Під господарськими захода-
ми мається на увазі введення нових видів про-
дукції, укладення договорів з постачальниками, 
покупцями, придбання або модернізація нової 
техніки, збільшення виробництва продукції 
тощо.

Оцінка показників ефективності імпортної ді-
яльності дозволяють підприємствам прийняті пра-
вильні рішення щодо закупівлі продукції та до-
цільності таких операцій. 
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Постановка проблеми. Адаптація транспорт-
них підприємств в умовах конкуренції зажадала 
проведення системної модернізації в області 
управління на рівні послуг, операцій, бізнес-
моделей. Складність рішення цієї задачі посилю-
валася глибоким трансформаційним спадом, не-
стабільністю зовнішнього середовища, а також 
швидкими темпами інституційних перетворень. 
Для вирішення завдань адаптації транспортних 
підприємств до ринкових умов господарювання 
були потрібні «інші» управлінські кадри у вищій і 
середній ланці управління. За умови успішного 
вирішення проблем в управлінні підприємств 
транспорту, ця галузь може стати однією з осно-
вних бюджетоформуючих галузей економіки 
України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми вдосконалення, методи та засоби підви-

щення категорії управління підприємством роз-
глядаються в роботах Цуріка В.В [1], Кендюхова 
О.В. [2], Пономаренко В.С. [3] та багатьох інших 
роботах вітчизняних та закордонних науковців.

Невирішена раніше частина загальної проб-
лематики. Питання ефективності функціонуван-
ня та управління сьогодні закріплене в міжнарод-
них і національних стандартах, проте, його широ-
та робить необхідним і можливим його уточнення 
стосовно такого виду діяльності як управління 
транспортним підприємством.

Формування цілей статті. Метою даної статті 
є визначення теоретичних підходів та факторів, 
що впливають на ефективне управління підприєм-
ством транспорту.

Викладення основного матеріалу. Сучасне 
транспортне виробництво являє собою складну 
інтегровану систему, що містить в собі чисельні і 

УДК 656.07:656.1 / .5(045)      
JEL Classification: R41   

М.В. Глухенька 
аспірант 

Національний авіаційний університет, м. Київ
М.В. Глухенька 

аспирант 
Национальный авиационный университет, г. Киев

M.V. Hluhenka 
 graduate student 

 National aviation university, Kyiv

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 
ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

FACTORS WHICH INFLUENCE ON EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND MANAGEMENT A 
TRANSPORT ENTERPRISE

 
У статті проаналізовано питання покращення ефективності функціонування та управління транспор-

тним підприємством та названі умови, які цьому сприяють.
Ключові слова: фактори та умови, ефективне функціонування управління, транспортне підприємство. 

В статье проанализированы вопросы улучшения эффективности функционирования и управления 
транспортным предприятием и названные условия, которые этому способствуют.

Ключевые слова: факторы и условия, эффективное функционирование и управление, транспортное предпри-
ятие.

The question of improvement of efficiency of functioning and management a transport enterprise and adopted 
terms which instrumental in it is analysed in the article.  

Key words: factors and terms, effective functioning of management, transport enterprise.

© Глухенька М.В., 2014



44

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 3 (березень)

різноманітні структурні ланки. Проте, яку б із ла-
нок утворення ми не розглядали, всі вони висту-
пають у вигляді тієї чи іншої комбінації підпри-
ємств. Тому транспортне підприємство виступає 
як первинна, одна з основних ланок господарства 
України. Зокрема, тут здійснюється процес вироб-
ництва матеріальних благ, формуються одні і ви-
являються інші економічні відносини, переплуту-
ються загальнолюдські, групові і особисті інтере-
си. А отже, для функціонування цієї складної 
структури потрібно виробити оптимальну систе-
му управління.

Управління – це цілеспрямований вплив 
суб’єкта господарювання через апарат управління 
на трудовий колектив для досягнення поставленої 
мети. Управління на транспортних підприємствах 
здійснюється у двох сферах: виробничо-технічній, 
коли виконуються роботи з організації, координа-
ції та регулювання виробничого процесу, та 
соціально-економічній, коли регулюються взає-
мовідносини між учасниками виробничого проце-
су в умовах поділу і кооперації праці, формування 
відносин між управлінцями та виконавцями [1]. 

Особливо необхідним в сучасних умовах кон-
куренції підприємств транспорту є потреба в про-
веденні системної зміни технологій в управлінні. 
Також необхідним джерелом покращення діяль-
ності є підготовка кадрів, тобто кваліфікованих 
працівників, що попередньо пройшли професійну 
підготовку і мають спеціальну освіту в сфері тран-
спортних мереж. Також для того, щоб управління 
було якісним, необхідно, щоб у транспортному 

підприємстві була сприятлива кадрова політика, 
яка залежить від стадії розвитку організації (фор-
мування, інтенсивний ріст, стабілізація, період 
спаду).

В першу чергу для визначення факторів, що 
впливають на ефективність управління підприєм-
ством транспорту необхідно орієнтуватись на тра-
диційні підходи в управлінні, які базуються на 
основних функціях менеджменту (рис. 1) [3]:

Слід зазначити, що функціонування менедж-
менту на транспортних підприємствах виявляєть-
ся під впливом чинників. З одного боку, позитив-
ний вплив на якість менеджменту роблять: зрос-
тання професіоналізму, пов’язане з появою когор-
ти найманих топ-менеджерів, що здобули хорошу 
профільну освіту і досвід роботи в іноземних і 
міжнародних компаніях в Україні і за кордоном. 
Формування цієї когорти зв’язане з проявом тен-
денції до розділення власності і управління, що 
намітилася в останні роки; інтеграцією підпри-
ємств в холдінги, сприяючою прискореному роз-
повсюдженню вищих стандартів управління. З ін-
шого боку, на стані менеджменту негативно по-
значаються незавершеність процесів переділу 
власності, що перешкоджає переходу до регуляр-
ного менеджменту; недолік необхідної компетен-
ції у більшості керівників вищої і середньої ланки 
із-за незавершеної зміни поколінь в когорті управ-
лінських кадрів і відсутності якісної базової підго-
товки молодих фахівців, що поповнюють склад 
управлінських команд. Не дивлячись на значне 
зростання кількості учбових закладів, фахівців-
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Рис. 1. Основні функції управління підприємством транспорту
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менеджерів, що оперативно відреагували на дефі-
цит, що існував на ринку, більшість з них не мо-
жуть забезпечити потрібний працедавцям рівень 
підготовки. Крім того, неадекватні і нерегулярні 
вкладення в людський капітал на самих підприєм-
ствах. 

У наш час в управлінні сучасним транспорт-
ним підприємством необхідно дотримуватися та-
ких принципів:

−	чіткого розподілу праці серед виконавців;
−	додержання дисципліни і порядку;
−	ознайомлення працівників з їх повноважен-

нями і відповідальністю в межах їх призначення;
−	використання мотивації високопродуктивної 

праці;
−	забезпечення рівної справедливості для всіх 

працівників;
−	впевненості у стабільності роботи;
−	дотримання взаємовідносин з працівниками з 

урахуванням виробничої ієрархії;
−	заохочування ініціативи.
Для забезпечення ефективного управління на 

підприємствах транспорту , необхідно розглянути 
процес управління в трьох напрямах: 

1.  Перший напрям – характеризує відповід-
ність суб’єкта управління (хто управляє) і об’єкту 
управління (чим управляє) один одному. Ставля-
чи питання, хто в управлінському апараті тран-
спортної компанії, тобто хто конкретно управляє, 
ми не завжди можемо отримати чітку відповідь. 
Наприклад, є об’єкт управління, але не ясно хто їм 
управляє, або навпаки – є керівник, але немає яс-
ності, чим він управляє. Подібна невідповідність 
приводить до втрати керованості, впливає на ви-
конавську дисципліну і мотивацію співробітни-
ків, але найголовніше не дозволяє компанії нор-
мально функціонувати і розвиватися. 

2.  Другий напрям – повинен забезпечити узго-
дженість управлінських цілей і методів. Мета не 
завжди виправдовує засоби. Невідповідність ці-
лей і методів, одна з основних проблем управлін-
ня. Відсутність узгодженості між цілями і метода-
ми їх досягнення можна зустріти в будь-якій ком-
панії. Головне щоб ці невідповідності не прийма-
ли критичний характер.

3. Третій напрям – напрям вимог і можливос-
тей. У кожного об’єкту управління є свої вимоги, 
які мають бути узгоджені з можливостями і вимо-
гами суміжних і керівних підрозділів. Таким чи-
ном, відбувається постійне «притирання» взаєм-
них вимог і можливостей. Причому це «притиран-
ня» відбувається як по вертикалі, так і по горизон-
талі. Транспортне підприємство працює для того, 
щоб задовольнити вимоги власника, ринку і дер-
жави. Саме вони задають основний вектор вимог, 

що перетворюється системою управління в кон-
кретні завдання для об’єктів управління різного 
рівня. У результаті відбувається «склеювання» 
підприємства по вертикалі на основі ієрархічного 
планування (узгодження вимог верхніх управлін-
ських ланок з можливостями полагоджених ланок 
і навпаки.

Рис. 2. Фактори, що впливають на якісне функціонування 
та управління

Також важливою проблемою в управлінні під-
приємством транспорту є недостатня обізнаність 
керівників, що викликає неспрацювання механіз-
му управління.

Для вирішення цієї проблеми необхідно враху-
вати три важливих компоненти, за допомогою 
яких керівник транспортного підприємства зможе 
ефективно управляти (рис. 2). Це буде здійснюва-
тись при виконанні умов КІО, тобто Компетент-
ність (К), Інформованість (І) Оперативність (О), 
які є рівнозначними:

Компетентність. Все більше успішний розви-
ток транспортних компаній залежить від рівня 
компетентності управління. Є величезна кількість 
визначень поняття компетенція. У нашому випад-
ку компетенція менеджера – це знання особливос-
тей об’єкту управління і володіння методами 
управління цим об’єктом. На чолі транспортних 
мереж стоять люди, які можуть бути як могутніми 
двигунами, так і серйозними утримувачами роз-
витку компанії. Зростання масштабів виробни-
цтва, це з одного боку збільшення можливостей, з 
іншої – необоротне ускладнення системи управ-
ління. Від компетентності менеджменту залежить, 
чи зможе компанія подолати неминучі кризи зрос-
тання або закінчить своє існування. 

Інформованість. Живучи в століття інформа-
ційного суспільства сучасному керівникові все 
складніше бути інформованим. На обличчя супер-
ечність, коли з одного боку інформації дуже бага-
то, з іншої – вона часто абсолютно даремна. Воло-
діння достовірною, повною і своєчасною інфор-
мацією є серйозною конкурентною перевагою. 
Але недолік або надлишок інформації, разом з су-
перечністю, заважає ухваленню правильного 
управлінського рішення. Оперативність (своєчас-
ність). Якщо дві перші умови виконано, цього не-

К-33% І-33%

О-33%
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достатньо. Необхідно оперативно ухвалювати 
своєчасні управлінські рішення. У міру зростання 
транспортного підприємства внутрішні комуніка-
ції ускладнюються, що неминуче утрудняє опера-
тивність ухвалення рішень. Також, якщо керівник 
володіє такою властивість як оперативність, то у 
всієї компанії, буде лад, адже несвоєчасне здій-
снене управління призводить до невиконання, 
провалу операцій. 

В сучасному світі керівник повинен уміти 
управляти інформаційними потоками своєї тран-
спортної мережі, а цю задачу неможливо виріши-
ти без впровадження корпоративних інформацій-
них систем управління підприємства. Враховую-
чи, що на українському ринку транспорту комп-
лексних інформаційних систем управління скла-
дається ситуація аналогічна загальносвітовий: 
значна частина проектів впровадження комплек-
сних інформаційних систем закінчуються невдало 
як з технологічної, так і з фінансової точок зору, 
то необхідно ввести такі компоненти як:

1. Врахування жорсткості, закритості і високої 
вартості пропонованих рішень. На ринку прода-
ється більш – менш жорстко «відлитий» в про-
грамному коді чужий управлінський досвід ком-
паній, що часто працюють в інших країнах. Звідси 
необхідність серйозно змінювати сам продукт, 
або кардинально перебудовувати ділові процеси 
підприємства.

2. Все вищезазначене веде до нав’язування чу-
жого управлінського досвіду, до високої вартості 
володіння системою і до довгострокової методо-
логічної і технологічної залежності клієнтів від 
постачальників управлінських рішень. Існуючі 
концепції побудови автоматизованих систем ма-
ють тенденції до консервації організаційних 
структур і процесів підприємств. Це основна кон-
цептуальна і технологічна суперечність, яка має 
бути знята. 

Аналізуючи вищезгадані проблеми та шляхи їх 
вирішення можна виділити декілька напрямів під-
вищення ефективності управління транспортного 
підприємства:

1. удосконалення організаційної структури 
управління підприємством; 

2. оптимізація організації менеджменту і 
бізнес-процесів через поліпшення системи плану-
вання, обліку і контролю за основними показника-
ми діяльності транспортного підприємства; 

3. удосконалення управління виробничими ре-
сурсами і запасами; 

4. підвищення ефективності управління інно-
ваційними процесами на підприємстві, поліпшен-
ня якості вироблюваної продукції та наданих по-
слуг в сфері транспорту. Удосконалення організа-

ційної структури підприємства означає насампе-
ред необхідність встановлення оптимальної чи-
сельності управлінського апарату, а також чисель-
ності працівників виробничих підрозділів згідно з 
діючими нормативами. 

Відповідно, управління транспортним підпри-
ємством багато в чому визначається ефективністю 
рішень, різних рівнів, що приймаються керівника-
ми, – вищої, середньої і нижньої ланок. Для ухва-
лення таких рішень менеджерам необхідно воло-
діти достовірною, оперативною і регулярною ін-
формацією про стан справ. 

Висновки. Таким чином можна підвести під-
сумок, що для ефективної діяльності будь-якого 
підприємства, зокрема, транспортного, необхідна 
категорія ефективного управління, яка є 
невід’ємною складовою усього управління в ціло-
му . Функціонування транспортних підприємств в 
умовах конкуренції потребує проведення систем-
них нововведень в цій області. В діяльності тран-
спортних підприємств повинна бути чітко сфор-
мована мета та функції якісного та ефективного 
управління. Також необхідним джерелом покра-
щення адаптації транспортних підприємств до рин-
кових умов господарювання є національна система 
підготовки кваліфікованого персоналу. При 
успішному вирішенні всіх проблем, які стоять пе-
ред підприємством транспорту, ця галузь може 
стати однією з провідних галузей економіки.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
CONTROL SYSTEM OF TURNAROUND ASSETS OF THE ENTERPRISE

Досліджено теоретичні аспекти управління оборотними активами підприємства. Розглянуто систему 
управління оборотними активами підприємства. Основним завданням даного дослідження є теоретичне 
обґрунтування аспектів формування системи управління оборотними активами підприємства та 
напрямків підвищення ефективності управління оборотними активами підприємства. Ефективне 
управління оборотними активами є результатом фінансового оздоровлення підприємства. Отже, 
управління оборотними активами необхідне для оптимізації задоволення потреб у придбанні різних 
елементів оборотних активів, забезпечення відповідності їх обсягів обсягами фінансово – господарської 
діяльності, максимізації прибутку (рентабельності оборотних активів) і мінімізації витрат при допусти-
мому рівні ризику. Раціональне й ефективне використання оборотних коштів сприяє збільшенню 
фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності.

Ключові слова: оборотні активи, управління оборотними активами, система управління оборотними актива-
ми, підприємство, фінансова стійкість.

Исследованы теоретические аспекты управления оборотными активами предприятия. Рассмотрена 
система управления оборотными активами предприятия. Основным заданием данного исследования яв-
ляется теоретическое обоснование аспектов формирования системы управления оборотными активами 
предприятия и направлений повышения эффективности управления оборотными активами предприя-
тия. Эффективное управление оборотными активами является результатом финансового оздоровления 
предприятия. Следовательно, управление оборотными активами не обходимо для оптимизации удовлет-
ворения потребностей в приобретении разных элементов оборотных активов, обеспечения соответствия 
их объемов объемами фінансово-хозяйственной деятельности, максимизации прибыли (рентабельности 
оборотных активов) и минимизации расходов при допустимом уровне риска. Рациональное и эффектив-
ное использование оборотных средств способствует увеличению финансовой устойчивости предприятия 
и его платежеспособности.

Ключевые слова: оборотные активы, управление оборотными активами, система управления оборотными 
активами, предприятие, финансовая устойчивость.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових 
відносин в Україні вимагає нових підходів до 
управління економікою як на макрорівні, так і на 
рівні окремих підприємств. Особливого значення 
набувають проблеми створення таких механізмів 
управління фінансами підприємств, які б відпові-
дали ринковим умовам господарювання та забез-
печували достатній рівень забезпеченості підпри-
ємства. У сучасних умовах для більшості вітчизня-
них підприємств типовим наслідком кризових 
явищ їхнього економічного розвитку стала гостра 
нестача необхідного обсягу оборотних активів, що 
істотно позначається на ефективності їхнього гос-
подарювання. Разом із цим низька забезпеченість 
виробничих підприємств оборотними активами 
супроводжується низьким рівнем їх використан-
ня. Тому одним із найактуальніших завдань у на-
прямі забезпечення фінансової стійкості вітчизня-
них підприємств є суттєве вдосконалення меха-
нізму управління оборотними активами.

Для стабільного розвитку підприємства однією 
з першочергових проблем є забезпечення фінан-
сової стійкості на основі раціонального управлін-
ня фінансовими ресурсами. Значна частина цих 
фінансових ресурсів спрямовується на формуван-
ня оборотних активів, які підприємства мають у 
розпорядженні для здійснення фінансово-
господарської діяльності. Оборотні активи явля-
ють собою контрольовані ними економічні ресур-
си, сформовані за рахунок інвестованого у них ка-
піталу. Вони характеризуються детермінованою 
вартістю, продуктивністю та здатністю формувати 
дохід. Постійний обіг оборотних активів у процесі 
їх використання пов’язаний з факторами часу, ри-
зику та ліквідності. Оборотні активи є найважливі-
шою складовою частиною загальної величини су-
купних активів, беруть участь одночасно у всіх ста-
діях кругообігу, забезпечують відтворювальний 
процес, опосередковують розподіл і перерозподіл 
суспільного продукту. Отже, оборотні активи 
суб’єктів господарювання являють собою складну 
економічну категорію, у якій переплітається біль-
шість теоретичних та практичних питань.

Від того, наскільки обґрунтований їх розмір, 
склад, структура з урахуванням особливостей 
функціонування підприємства і джерел фінансу-
вання оборотних активів, залежить ефективність 
діяльності самого підприємства. 

Оборотні активи підприємства набули нових 
істотних змін у формуванні джерел їх фінансуван-
ня і, в першу чергу, за рахунок нових фінансових 
інструментів, що найбільш сильно вплинули на 
процес прийняття тактичних та стратегічних 
управлінських рішень. Все це і ускладнює відо-
браження в обліку господарських операцій та по-
шук практичних рішень, які впливають на умови і 
фактори руху оборотних активів.

Економічний механізм формування та ефек-
тивного використання оборотних активів викли-
кає інтерес як у теоретиків, так і практиків. В умо-
вах трансформаційної економіки відбувається пе-
рехід до ринкових методів господарювання та пе-
реосмислюється роль оборотних активів в управ-
лінні підприємством. Облік відіграє важливу роль 
в інформаційному забезпеченні процесу управлін-
ня, оскільки є базою для формування управлін-
ської звітності, іншими словами він є підґрунтям 
для прийняття управлінських рішень.

Доцільність обраної теми полягає у досліджен-
ні ряду проблем які властиві економічній діяль-
ності сучасних українських підприємств. Серед 
них головною із яких є проблема ефективного 
управління оборотними активами, високий рівень 
ефективності використання яких у певній мірі за-
безпечує стійкий фінансовий стан, кредитоспро-
можність, інвестиційну привабливість та зміцнює 
фінансову безпеку господарюючого суб’єкта.

За останні роки вітчизняні промислові підпри-
ємства втратили значну частину власного оборот-
ного капіталу, а в структурі оборотних активів 
найбільшу долю займає дебіторська заборгова-
ність, яка постійно зростає. Одночасно, в структу-
рі джерел формування оборотних активів найбіль-
шу долю займає кредиторська заборгованість. 
Відбувається постійне зменшення оборотних ак-
тивів у сфері виробництва і накопичення їх у роз-

Investigated theoretical aspects of control turnaround assets of the enterprise. Considered control system of 
turnaround assets of the enterprise. 

The main objective of this research is a theoretical justification aspects of the formation of the control system 
turnaround assets of enterprise and directions of increase the efficiency of control of turnaround assets of 
enterprise. Effective management of turnaround assets is a result of financial recovery company. Consequently, 
the management turnaround assets necessary for optimize the satisfaction of needs in the acquisition of various 
elements of turnaround assets ensuring compliance their volumes to volumes financial-economic activity, 
maximizing profits (profitability of turnaround assets) and minimizing costs at an allowable level of risk. Rational 
and efficient use turnaround assets increases the financial stability of the enterprise and its solvency.

Key words: turnaround assets, management of turnaround assets, system of management turnaround assets, enterprise, 
financial stability.
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рахунках, а в результаті цього підприємствам в 
обіг потрібно залучати додаткові фінансові ре-
сурси. Отже, проблема управління оборотними 
активами та джерелами їх формування в сучас-
них умовах є актуальною і потребує негайного 
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. По-
няття управління оборотними активами висвітле-
но у працях провідних українських економістів, 
таких як І.А. Бланк, А.Д. Василик, М.В. Володькі-
на, К.В.Ізмайлова, Г.Г. Кірейцев, М.Я. Коробов, 
Л.А. Лігоненко, А.М. Поддєрьогін, Р.А. Слав’юк 
та ін. Різним аспектам управління оборотними ак-
тивами присвячені праці таких зарубіжних 
учених-економістів, як Е.Р. Брігхем, І.В. Зелга-
вілс, В.В. Ковальов, Б. Коллас, М.Н. Крейніна,  
Т. Манесс, Л.Н. Павлова. 

Незважаючи на те, що останніми роками управ-
лінню оборотними активами присвячено багато 
праць науковців, питання управління ними зали-
шається досить складними в системі управління 
фінансами підприємств. Серед них важливими є 
організація ефективного управління оборотними 
активами підприємств. Відсутня єдина методика 
аналізу оборотних активів підприємств, яка вима-
гає подальших досліджень і наукових розробок. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблеми методології, теоре-
тичного та практичного обґрунтування системи 
управління оборотними активами як важливим 
елементом підвищення ефективності функціону-
вання підприємств набуває особливої актуальнос-
ті. Значною мірою це стосується розробки і впро-
вадження дієвих підходів в управлінні оборотни-
ми активами, які б забезпечували стійкість фінан-
сового стану підприємства.

Мета статті. Метою дослідження є теоретичне 
обґрунтування аспектів формування системи 
управління оборотними активами підприємства та 
напрямків підвищення ефективності управління 
оборотними активами підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оборотні активи підприємства розглядаються як 
сукупність матеріальних і фінансових активів, які 
шляхом структурної трансформації здійснюють 
безперервний кругообіг форм вартості з метою 
постійного відновлення процесу виробництва, 
одержання прибутку, підтримки нормальної лік-
відності підприємства і повинні повністю вико-
ристовуватися протягом одного календарного 
року або операційного циклу. Аналіз поняття 
«оборотні активи» відображено у табл. 1.

Таблиця 1
Аналіз поняття «оборотні активи»

Автор визначення, 
літературне джерело Визначення поняття

П (С) БО №1 [5] Оборотні активи – гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також 
інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу 
чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Гулевич В.О. 
Клименко О. В., 
Круш П. В., 
Подвігіна В. І., 
[10, с. 189]

До оборотних активів підприємства відноситься та частина майна, яка 
використовується протягом одного виробничого циклу і повністю переносить свою 
вартість на вартість продукції, що виробляється, змінюючи свою натурально-речову 
форму.

Ковальчук І. В. 
[11, с. 203]

Оборотні активи – сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують 
поточний господарський процес і цілком споживаних протягом одного операційного 
циклу.

Бакунов А. А.,
Фролова Л. В.,
Шаруга Л. В.
[14, с. 74]

Оборотні активи – сукупність грошових засобів, авансуємих для створення оборотних 
виробничих фондів і фондів обороту, які забезпечують постійний кругообіг коштів.

Петрович Й. М.,
Кіт А. Ф.,
Захарчін Г. М. 
[9, с. 115]

Оборотні активи – це сукупність матеріально-речовинних цінностей і грошових 
коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому 
процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж 
операційного циклу або дванадцяти місяців з дати балансу (сировина, матеріали, 
готова продукція, грошові кошти тощо).

Кулішов В. В. 
[12, с. 94]

Оборотні активи – група мобільних активів підприємства із періодом використання до 
одного року, що обслуговують його операційну діяльність і забезпечують його 
платоспроможність.

Володькіна М. В. 
[8, с. 67]

Оборотні активи – сукупність коштів, які забезпечують безперервний їх кругообіг.
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Аналізуючи існуючі в економічній літературі 
трактування категорії «оборотні активи», можна 
відмітити, що більшість авторів у характеристиці 
оборотних активів акцентують увагу на 
матеріально-речовій складовій активів підприєм-
ства, обслуговуванні поточного господарського 
процесу, споживанні протягом одного року або 
одного операційного періоду (виходячи з цього 
необхідно також підкреслити високий рівень лік-
відності оборотних активів і, як наслідок, значний 
вплив на платоспроможність підприємства).

Ефективне управління оборотними активами є 
результатом фінансового оздоровлення підприєм-
ства. Розробка стратегії фінансового оздоровлен-
ня підприємства обов’язково включає розробку 
принципів управління оборотними активами як 
найбільш мобільною частиною майна.

Система управління оборотними активами – це 
система цілеспрямовано організованих взаємодій 
між об’єктом та суб’єктом управління, шляхом 
реалізації функцій управління із застосуванням 
комплексу методів, засобів і фінансово-
економічних інструментів дослідження, з ураху-
ванням дії на них факторів внутрішнього і зовніш-
нього середовища.

Управління оборотними активами – це склад-
ний процес. Його складність залежить від таких 
умов, як: обсяг оборотного капіталу, що викорис-
товується в операційному процесі; різні види ак-
тивів, що формуються за рахунок обсягу оборот-
ного капіталу; прискорення обороту капіталу і за-
безпечення постійної платоспроможності підпри-
ємства тощо.

Забезпечення стійкого розвитку підприємства 
буде залежати від вибору ефективної стратегії ви-
користання й формування їх активів, в тому числі 
оборотних активів. Для прийняття вірних управ-
лінських рішень потрібен чіткий аналіз викорис-
тання оборотних активів. Головним інструментом 
в оцінці ефективності управління оборотними ак-
тивами виступають саме методи економічного 
аналізу, за допомогою яких можна оцінити та об-
ґрунтувати вплив оборотних активів на фінансо-
вий стан підприємства.

У вітчизняній практиці існує достатня кіль-
кість нормативних документів, що регламентують 
проведення економічного аналізу, в тому числі й 
аналіз оборотних активів. Як приклад можна на-
вести «Методику проведення поглибленого аналі-
зу фінансово-господарського стану підприємств 
та організацій» [1] та «Методику інтегральної 
оцінки інвестиційної привабливості підприємств 
та організацій» [3] затверджені агентством з пи-
тань запобігання банкрутству підприємств та ор-
ганізацій, «Положення про порядок здійснення 

аналізу фінансового стану підприємств, що підля-
гають приватизації» затверджене спільним нака-
зом Міністерства фінансів України та фонду дер-
жавного майна України [2], «Методику аналізу 
фінансово-господарської діяльності підприємств 
державного сектору економіки» затверджену Мі-
ністерством фінансів України [4].

Процес вимірювання очікуваного чи досягну-
того рівня ефективності використання оборотних 
активів підприємства методологічно пов’язаний 
передусім із визначенням належних критеріїв, ін-
дикаторів і формуванням відповідної системи по-
казників. Вірно сформульовані критерії повинні 
найбільш повно характеризувати суть оборотних 
активів як економічної категорії.

Незважаючи на те, що всі види оборотних ак-
тивів у тій чи іншій мірі є ліквідними, загальний 
рівень їх ліквідності має забезпечувати відповід-
ний рівень платоспроможності підприємства за 
поточними фінансовими зобов’язаннями. Тому з 
урахуванням обсягу та графіку платіжного обігу 
на кожному підприємстві необхідно визначити 
оптимальний розмір і структуру оборотних акти-
вів, спираючись на певні критерії [6, c.79].

У довгостроковій перспективі найважливішим 
критерієм ефективності використання оборотних 
активів є фінансовий стан підприємства та пер-
спектива його розвитку в майбутньому, тобто 
його платоспроможність, ліквідність, ділова ак-
тивність, фінансова стійкість та прибутковість.

У короткостроковій перспективі основними 
критеріями оцінки ефективності використання 
оборотних активів, як правило, використовуються 
показники «чисті оборотні активи» і «рентабель-
ність оборотних активів». Аналіз обсягів і струк-
тури оборотних активів повинен забезпечувати 
пошук компромісу між ризиком втрати ліквіднос-
ті та ефективністю роботи. У рамках аналізу лік-
відності необхідно встановлювати взаємозв’язок 
між рівнем чистих оборотних активів та прибут-
ком з метою оцінки стабільності господарської ді-
яльності.

Спираючись на обґрунтовані критерії оцінки 
ефективності й ризику, можна перейти до розгля-
ду та вибору методів їхнього розрахунку. Система 
показників ефективності використання оборотних 
активів заснована на розрахунку відносних показ-
ників, що характеризують різні аспекти діяльнос-
ті підприємства і його фінансовий стан. Узагаль-
нивши досвід науковців, пропонуємо використати 
наступні групи фінансових коефіцієнтів [7, c.50]:

– показники стану та структури оборотних ак-
тивів;

– узагальнюючі показники ефективності обо-
ротних активів (показники рентабельності), які 
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визначають здатність організації до росту її еко-
номічного потенціалу за рахунок внутрішніх дже-
рел, розкривають можливості залучення й обслу-
говування позикових засобів;

– показники ділової активності характеризу-
ють результати й ефективність поточної основної 
виробничо-збутової діяльності підприємства (до 
цієї групи належать різні показники оборотності);

– показники ліквідності оцінюють достатність 
оборотних активів для погашення поточних 
зобов’язань (ці показники не тільки дають харак-
теристику стійкого фінансового стану підприєм-
ства, але й відповідають інтересам різних зовніш-
ніх користувачів аналітичної інформації);

– показники фінансової стійкості, показують 
наявність або відсутність у підприємства можли-
востей по залученню додаткових позикових засо-
бів, здатність погасити поточні зобов’язання за 
рахунок активів різного ступеня ліквідності.

Важливу роль відіграє аналіз взаємозв’язків і 
співвідношень між обсягом і структурою оборот-
них активів з однієї сторони та величиною і струк-
турою поточних пасивів з іншої. Аналіз таких 
взаємозв’язків дає можливість визначити відпо-

відні джерела фінансування оборотних активів і 
забезпечити, таким чином, умови фінансової стій-
кості та ліквідності підприємства.

Поєднуючи етапи, показники та індикатори 
ефективності використання оборотних активів 
Окселенко Н.О. [13] розроблена адаптаційна мо-
дель взаємозв’язку індикаторів та показників 
ефективності використання оборотних активів 
підприємства (рис. 1).

Критерії ефективності використання оборот-
них активів можна визначити як показники (інди-
катори), що використовуються для кількісного ви-
значення [13, c. 26]:

– досягнення стратегічних цілей – розширення 
виробництва, збільшення чистого прибутку (оціню-
ється існуючий обсяг і структура оборотних активів, 
бажана, необхідна і та, якій надається перевага);

– достатності оборотних активів (критерій до-
статності) і збалансованості їх елементів (крите-
рій збалансованості) щодо стратегічних і тактич-
них цілей;

– результативності процесів зміни обсягу і 
структури оборотних активів (критерій падіння, 
нарощування, розвитку).

Рис. 1. Адаптаційна модель взаємозв’язку індикаторів та показників ефективності використання оборотних активів 
підприємства [13]
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Отже, ефективність використання оборотних 
активів – це сукупність якісних та вартісних ха-
рактеристик використання оборотних активів, які 
з точки зору дотримання параметрів ефективної 
діяльності підприємства є суттєвими і забезпечу-
ють задоволення конкретних потреб, а саме кре-
дитоспроможності, платоспроможності, прибут-
ковості діяльності тощо. Підвищення ефективнос-
ті використання оборотних активів означає врів-
новажене і збалансоване зростання позитивних та 
зниження негативних параметрів діяльності під-
приємства в межах допустимого ризику відповід-
но до визначеної системи узгоджених стратегіч-
них і поточних цілей його функціонування у про-
цесі прогресивного розвитку. Ефективність вико-
ристання оборотних активів характеризується 
швидкістю їхнього обертання, оборотністю.

Прискорення оборотності оборотних активів 
зумовлює збільшення обсягу продукції на кожну 
грошову одиницю поточних витрат підприємства 
та вивільнення частини коштів і завдяки цьому 
створення додаткових резервів для розширення 
виробництва.

Чим менше оборотні активи затримуються на 
окремих стадіях, тим швидше завершується їх 
кругообіг. Таким чином, показники, що характе-
ризують швидкість оборотності оборотних акти-
вів, і є показниками ефективності їх використан-
ня.

Однією з найважливіших складових управлін-
ня оборотними активами є вибір способу їх фінан-
сування.

Найбільш поширеним, а підчас і єдиним спосо-
бом фінансування оборотних активів є креди-
торська заборгованість. Необхідність у власному 
оборотному капіталі визначається за остаточним 
принципом.

Ефективне управління кредиторською забор-
гованістю, дозволяє значно скоротити потребу у 
власних грошових коштах.

При наявності на підприємстві розробленої 
ринкової стратегії поведінки залучення капіталу 
збільшуються можливості підприємства з розши-
рення діяльності, що дозволяє використати ефект 
фінансового важеля, підвищити рентабельність 
власного капіталу.

Висновки. Отже, управління оборотними ак-
тивами необхідне для оптимізації задоволення по-
треб у придбанні різних елементів оборотних ак-
тивів, забезпечення відповідності їх обсягів об-
сягами фінансово-господарської діяльності, мак-
симізації прибутку (рентабельності оборотних 
активів) і мінімізації витрат при допустимому 
рівні ризику. Раціональне й ефективне викорис-
тання оборотних коштів сприяє збільшенню фі-

нансової стійкості підприємства та його плато-
спроможності. За цих умов підприємство своє-
часно і повністю може виконувати свої 
розрахунково-платіжні зобов’язання, що дозво-
лять успішно здійснювати свою функціональну 
діяльність.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

В статті досліджено шляхи підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, 
визначено вплив виробничих витрат на формування собівартості та прибутковості виробництва 
сільськогосподарської продукції. Визначено специфіку структури та умови виробничої діяльності 
сільськогосподарських підприємств Житомирської області. Проаналізовано стан сільськогосподарських 
підприємств, зокрема галузі рослинництва та тваринництва, визначені потенційні можливості підвищення 
ефективності виробництва. Сформовані основні напрямки підвищення ефективності виробництва, 
управління витратами та оптимального використання виробничих ресурсів.

Ключові слова: ефективність виробництва, собівартість продукції, виробничі витрати, прибутковість 
діяльності, рентабельність, збитковість, рівень рентабельності, шляхи підвищення, виробничі ресурси, 
ефективність господарювання.

В статье исследованы пути повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий, определено влияние производственных затрат на формирование себестоимости и прибыльности 
производства сельскохозяйственной продукции. Определена специфика структуры и условия производ-
ственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Житомирской области. Проанализировано 
состояние сельскохозяйственных предприятий, в частности отрасли растениеводства и животноводства, 
определены потенциальные возможности повышения эффективности производства. Сформированы 
основные направления повышения эффективности производства, управления затратами и оптимального 
использования производственных ресурсов.

Ключевые слова: эффективность производства, себестоимость продукции, производственные затраты, при-
быльность деятельности, рентабельность, убыточность, уровень рентабельности, пути повышения, производ-
ственные ресурсы, эффективность хозяйствования.

The article explores ways to improve the efficiency of agricultural enterprises, determined the influence on 
production costs on the formation of the cost and profitability of agricultural production. Analyzed the specific 
character of the structure and conditions of the production of agricultural enterprises Zhytomyr region. Analyzed 
the conditions of agricultural enterprises, in particular crop and livestock sector , identified the potential ways to 
improve production efficiency. Formed the main ways of increasing production efficiency, cost management and 
optimal use of productive resources.

Key words: production efficiency, net costs, production costs , profitability, margins, unprofitability, profitability, 
ways to improve, production resources, the effectiveness of management.
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продукції з метою підвищення прибутковості ді-
яльності за рахунок скорочення витрат. На 
сьогоднішній день важливим фактором 
економічного та соціального розвитку є проблема 
підвищення ефективності виробництва у 
сільськогосподарських підприємствах.

Актуальність дослідження визначається тим, 
що витрати на виробництво сільськогосподарської 
продукції є основою формування собівартості, 
аналіз якої дає можливість дослідити стан 
сільськогосподарського підприємства і дослідити 
потенційні можливості підвищення ефективності 
його виробництва. Прибуток 
сільськогосподарських підприємствах обернено 
залежний від собівартості, тому необхідно скоро-
чувати витрати на виробництво та реалізацію 
продукції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми підвищення ефективності виробництва 
у сільськогосподарських підприємств знайшли 
відповідне відображення у наукових працях таких 
вчених: В.Я. Амбросова, В.Г. Андрійчука,  
А.Ф. Бурика, З.П. Бурката, П.С. Березівського, 
В.П. Галушко, І.В. Гузєва, О.Ю. Єрмакова,  
Ф.В. Зінов’єва, О.В. Крисального, П.М. Макарен-
ка, М.Й. Маліка, Ю.Ф. Мельника, В.Я. Месель-
Веселяка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, В.К. Те-
рещенка, І.І. Червена, О.М. Шпичака, В.В. Юрчи-
шина та ін. Проте пошуки шляхів підвищення 
ефективності виробництва сільськогосподарських 
підприємств, зокрема Житомирської області, за-

лишаються досить актуальними в науковому та 
практичному плані. 

Постановка завдання. Основним завданням 
дослідження є вивчення сучасного стану розвитку 
виробництва та пошук шляхів підвищення його 
ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективність виробництва сільськогосподарської 
продукції визначається співвідношенням досягну-
того результату до витрат. Тобто відображає 
рівень ефективності використання ресурсів та 
характеризує рівень управління виробничого про-
цесу сільськогосподарських підприємств.

Дослідження структури сільськогосподарсь-
кого виробництва Житомирської області показа-
ло, що на рослинництво припадає – 56%, на тва-
ринництва – 44%. На Поліссі рослинництво має 
зерново-льонарський напрям, на Лісостепі – 
зерново-буряківничий. Провідними зерновими та 
зернобобовими культурами є озима пшениця, ози-
ме жито, овес, ярий ячмінь, просо, гречка. Значна 
частка технічних культур припадає на цукрові бу-
ряки, хміль, льон-довгунець. В Житомирській 
області виробляють 30% льону-довгунця та 76% 
українського хмелю. Тваринництво Житомирщи-
ни спеціалізується на вирощувані худоби молоч-
ного та м’ясного скотарства, розвинуті галузі сви-
нарства, вівчарства, птахівництва та бджільництва. 

На рис. 1 зображена динаміка ефективності ви-
робництва сільськогосподарської продукції у го-
сподарствах Житомирської області.

Рис. 1. Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва та тваринництва у сільськогосподарських 
підприємствах Житомирської області

Джерело: побудовано автором за даними Головного управління статистики Житомирської області
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За період 2007-2011 рр. підприємства дослі-
джуваного регіону отримували значну частку при-
бутку від реалізації продукції рослинництва, при 
цому за весь період галузь тваринництва була 
збитковою. Аналіз рівня рентабельності сільсько-
господарськох продукції на підприємствах Жито-
мирської області відчить про застовування нефек-
тивних технологій. Як наслідок відбувається ско-
рочення або відмова деяких господарств від ви-
робництва збиткових груп продукції рослинни-
цтва та тваринництва. Отже, проблемною галузю 
Житомирщини є тваринництво. Для вирішення 
цієх проблеми з економічної точки зору – необхід-
но збільшити ціну реалізації на продукцію тва-
ринництва за рахунок покращення її якості, але 
зробити це досить складно, враховуючи реальні 
умови ринку, незбалансовану його кон’юктури та 
регулятивну державну політику на ринку продук-
ції молока.

Основними шляхами підвищення ефективності 
виробництва продукції травинництва на Жито-
мирщині можуть бути: підвищення продуктив-
ності тварин, збільшення поголів’я, вдосокона-
лення способів утримання тварин, оптимізація ви-
трат на корми. Ефективним шляхом зниження со-
бівартості сільськогосподарської продукції є 
упровадження менш енергозатратних та автома-
тизованих технологій, що будуть сприяти змен-
шенню собівартості та підвищенню прибутку.

Аналіз сільськогосподарських підприємств 
Житомирської області за період 2006-2012 рр. по-
казав, що найбільшу частку виробничих витрат у 
галузі рослинництва становили: витрати на 
насіння і посадковий матеріал в межах від 13,0% 
до 14,8%; матеріальні витрати на нафтопродукти, 
що змінювалися в межах від 13,4% до 17,6%; ви-
трати на оплату робіт і послуг, що виконані 
сторонніми організаціями та інші матеріальні ви-
трати в межах від 8,7% до 19,1%,; матеріальні ви-
трати на мінеральні добрива в межах від 17,0% до 
19,1%.

За період 2006-2012 рр. найбільшу частку ви-
робничих витрат у галузі тваринництва станови-
ли: витрати на корми, що змінювалися у межах від 
49,7% до 50,6%, витрати на нафтопродукти від 
4,9% до 6,8%; витрати на оплату праці від 17,0% 
до 21,4%. 

Подальша реструктуризація та зменшення 
вище зазначених статей витрат є напрямом 
підвищення ефективності продукції у сільського-
сподарських господарствах Житомирської області 
та вдосконалення механізму ціноутворення. 

У 2012 році у порівнянні з 2006 роком 
знижується витрати на нафтопродукти, але темпи 
зростання на інші матеріальні витрати такий, що 

даний показник суттєво не впливає на формуван-
ня собівартості сільськогосподарської продукції. 
За досліджуваний період відбувається зменшення 
у структурі витрат – витрати на оплату праці. З 
економічної точки зору, це позитивна зміна, що 
впливає на зниження собівартості, але зменшення 
таких витрат значно зменшує мотивацію 
працівників сільськогосподарського підприємства 
та привабливість як сектору ринку праці в цілому.

На нашу думку, для підвищення ефективності 
виробництва сільськогосподарських підприємств 
Житомирської області необхідне оновлення 
машино-тракторного парку, це дасть можливість 
зменшити витрати на оплату робіт і послуг, які ви-
конують сторонні організації. Оскільки необ-
хідність таких послуг виникає у період сезонних 
робіт під час виконання механізованих робіт. Та-
кож, необхідно зменшити витрати на мінеральні 
добрива шляхом застосування нових технологій 
вирощування, збирання продукції та використан-
ня органічних добрив, що дасть змогу дати не 
лише економічний ефект, але й виробити 
екологічно безпечну продукцію. В галузі тварин-
ництва підвищити ефективність за рахунок 
підвищення продуктивності тварин.

Підвищення попиту на продукцію сільського 
господарства зумовлює необхідність пошуків 
шляхів для підвищення конкурентоспроможності 
виробленої продукції за рахунок підвищення її 
якості при умові збереження невисокої 
собівартості. Розвиток продукції сільського го-
сподарства Житомирської області залежить від 
ефективності господарювання окремих суб’єктів. 
Дослідження показали (табл. 1), що 54,7% від 
загальної кількості сільськогосподарських 
підприємств досліджуваної області прибуткові, а 
45,3% від загальної кількості – збиткові. У при-
буткових підприємствах рівень рентабельності 
становить 31,8%, яка забезпечується за рахунок 
рослинницької галузі, адже галузь тваринництва 
має від’ємний результативний показник, як для 
групи збиткових та прибуткових сільсько-
господарських підприємств області. Отримання 
вищого прибутку і рентабельність сільсько-
господарських підприємств пояснюється значно 
нижчою собівартістю, вищою урожайністю та 
продуктивністю виробленої продукції. 

У сучасних умовах сільськогосподарським 
підприємствам необхідно постійно адаптовувати-
ся до змінних умов ринку, використовувати 
сучасні технологічні та наукові досягнення для 
убезпечення себе від технологічно передових 
конкурентів. Ефективність господарювання сіль-
ськогосподарських підприємств можливо досяг-
нути шляхом збільшенням розмірів підприємства, 
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при такій умові можливе скорочення витрат на ви-
робництво однини ці продукції і в у виробника 
з’являється переваги і він може встановити 
привабливі ціни для покупців або знижуючи ціни 
, а отримані додаткові грошові кошти направляти 
на поліпшення якості товару, що стане його кон-
курентною перевагою над продукцією інших 
учасників ринку.

Для забезпечення конкурентоспроможності 
продукції сільського господарства необхідно 
приділяти увагу екологічній безпеці виробленої 
продукції та підвищенню її якості та формуванню 
відповідних цін на аграрну продукції. Сільсько-
господарських підприємства необхідно ефектив-
но використовувати внутрішньовиробничий 
потенціал, підвищувати конкурентоспромож-
ність продукції із залученням внутрішніх та 
зовнішніх каналів фінансування та розширюва-
ти ринкові можливості виробленої продукції.

Висновки. Підвищення ефективності вироб-
ництва сільськогосподарської продукції є основ-
ним стратегічним завданням вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств. Основними 
шляхами підвищення ефективності виробництва є 
удосконалення його технічного рівня, удоскона-
лення системи управління, організації праці та ви-
робництва, удосконалення структури виробницт-
ва, підвищення якості виробничих ресурсів та 
оптимізація витрат. Найважливіші напрямки 
підвищення ефективності виробництва такі: 
управління витратами з метою зниження 

собівартості; управління ресурсами та оптималь-
не їх використання; удосконалення системи 
управління та виробництва.
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Таблиця 1
Ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств Житомирської області, 2012 р. 

Показники Групи господарств за рентабельністю,% Всього по 
областізбиткові прибуткові

Кількість господарств у групі 143 173 316
Рентабельність всього,% -14,3 31,8 19,2
у т. ч. рослинництва -12,2 40,9 27,8
тваринництва -18,9 -2,4 -8,4
Середньорічна оплата праці 1 середньорічного 
працівника, тис. грн. 15316 18032 16989
Витрати на 1 га с.-г. угідь всього, грн. 4703 5698 5352
Валова продукція на 1 га с.-г. угідь, тис. грн. 3,8 5,6 5,0
Прибуток на 1 га с.-г. угідь, тис. грн -500,8 1568,9 849,2
Урожайність: зерна, ц / га 28,6 42,7 38,4
 соняшнику 10,6 21,5 19,4
 цукрових буряків 480 504 488
Надій від 1 корови, кг 2438 3905 3264
Продуктивність, г великої рогатої худоби 329 421 385
 свиней 504 313 355

Джерело: розраховано автором з використанням даних Форми № 50-сг «Основні економічні показники роботи 
сільськогосподарських підприємств».
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПАССИВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
THE PECULIARITIES OF LIABILITIES MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANK

Досліджено теоретичні аспекти управління пасивами комерційного банку. Розглянуто систему 
управління пасивами комерційного банку. Основним завданням даного дослідження є теоретичне 
обґрунтування аспектів формування системи управління пасивами комерційного банку та напрямів 
підвищення ефективності управління пасивами комерційного банку. Ефективне управління пасивами 
комерційного банку є результатом забезпечення банку необхідними кредитними ресурсами, стеження за 
обов’язковою прибутковістю коштів банку. Надійність банку є глибинною якісною характеристикою йо-
го діяльності, що формується протягом усього періоду функціонування. Критеріями надійності є достатній 
обсяг власного капіталу, ліквідність, прибутковість і якість управління банком, тобто ефективне 
управління пасивами банку. Отже, управління пасивами комерційного банку необхідне для підвищення 
прибутковості банку. 

Ключові слова: ресурси банку, активи банку, пасиви банку, управління пасивами банку, стратегія управління 
пасивами.

Исследовано теоретические аспекты управления пассивами коммерческого банка. Рассмотрена систе-
ма управления пассивами коммерческого банка. Основным заданием данного исследования является те-
оретическое обоснование аспектов формирования системы управления пассивами коммерческого банка 
и направлений повышения эффективности управления пассивами коммерческого банка. Эффективное 
управление пассивами коммерческого банка является результатом обеспечения банка необходимыми кре-
дитными ресурсами, слежения за обязательной доходностью средств банка. Надежность банка является 
глубинной качественной характеристикой его деятельности, формируется в течение всего периода функци-
онирования. Критериями надежности является достаточный объем собственного капитала, ликвидность, 
доходность и качество управления банком, то есть эффективное управление пассивами банка. Следователь-
но, управление пассивами коммерческого банка необходимо для повышения прибыльности банка.

Ключевые слова: ресурсы банка, активы банка, пассивы банка, управление пассивами банка, стратегия 
управления пассивами.



61

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 3 (березень)

Постановка проблеми. Управління пасивами 
комерційних банків є невід’ємною частиною бан-
ківської діяльності вже протягом декількох десят-
ків років. До проблем управління пасивами відно-
сяться: мінімізація або обмеження ризиків (голо-
вним чином, процентного та ліквідності), ресурс-
не планування і формування певної структури ба-
лансу банку. Застосування найбільш відповідних 
конкретних умов, методів та інструментів управ-
ління пасивами дозволяє комерційним банкам 
своєчасно та ефективно вирішувати різні завдання 
стратегічного характеру. Проблема ефективного 
управління пасивами комерційних банків залиша-
ється в Україні як і раніше не вирішеною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема теоретичного вивчення питань управ-
ління пасивами комерційного банку є однією з 
пріоритетних. Розглянута проблема знайшла відо-
браження у працях таких вчених як: С.А. Дима-
ков, Н.І. Скуратова, К.Т. Галимов та інші.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Розглядаючи ступінь і глиби-
ну теоретичного осмислення завдання досліджен-
ня, необхідно відзначити, що в більшості робіт, 
опублікованих в Україні, питанню управління па-
сивами комерційного банку приділялася недо-
статня увага. Більшість авторів концентрували 
свої зусилля на окремих функціональних областях 
роботи банків, зайво деталізованому описі прове-
дених операцій.

Мета статті. Метою даної наукової статті є 
розкриття особливостей управління пасивами ко-
мерційного банку.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Стратегія управління пасивами набула розви-
тку в міжнародній банківській справі протягом 
60-70-х років ХХ століття. У цей період банки зі-
ткнулися зі швидким ростом відсоткових ставок 
та інтенсивною конкуренцією у сфері залучення 
коштів. Банкіри почали приділяти значну увагу 
пошукам нових джерел фінансування, а також 
контролю за структурою та вартістю депозитних і 
не депозитних зобов’язань, що дало поштовх до 

формування стратегії управління банком через 
управління пасивами. Мова йшла, про встанов-
лення контролю над джерелами коштів банку за 
аналогією до контролю над активами. З цією ме-
тою банки почали реструктуризувати пасиви в на-
прямку мінімізації витрат за залученими кошта-
ми, що дало змогу збільшити прибуток і капітал. 
Вибір оптимальних співвідношень між розмірами 
різних видів депозитних джерел та капіталом, які 
забезпечували бажаний рівень стабільності фон-
дів, дозволяв банкам надавати довгострокові кре-
дити, які є високодохідними, але більш ризикови-
ми і потребують довгострокових інвестицій. Для 
забезпечення бажаного обсягу, структури та рівня 
витрат за пасивами банки застосовували як цінові, 
так і нецінові методи управління залученими ко-
штами.

Головним недоліком стратегії управління па-
сивами є те, що здебільшого вона застосовується 
за принципом «чим більше, тим краще», причому 
кошти залучаються без урахування ефективних 
напрямків їх розміщення. У період економічних 
підйомів, коли попит на кредитні ресурси зростає, 
такий підхід може бути виправданим і корисним. 
Але під час спадів, коли попит на кредити обме-
жений, незбалансований підхід до управління па-
сивами банку може призвести до значного скоро-
чення прибутків і навіть завдати збитків. Перева-
гою такого підходу є можливість збільшити при-
бутки банківських установ, контролюючи опера-
ційні витрати та точно прогнозуючи потреби бан-
ку в ліквідних засобах.

В умовах сьогодення, проблема формування 
ресурсів придбала виняткову актуальність для 
банків. Управління банківськими ресурсами, як 
мікроекономічний фактор, має прямий вплив на 
ліквідність, платоспроможність, масштаби діяль-
ності і, отже, на розміри доходів комерційного 
банку. У процесі формування банківських ресур-
сів, виникає конкурентна боротьба між банками, 
обумовлена обмеженістю фінансових ресурсів 
суспільства в короткостроковій перспективі. Тому 
банки в умовах комерційної самостійності і кон-

Theoretical aspects of management of commercial bank liabilities were investigated in this study. The system 
of liability management of commercial banks was considered. The main task of this study is theoretical justification 
aspects of the formation of a commercial bank liability management and the ways of increasing the effectiveness 
of the management of commercial bank liabilities. Effective management of commercial bank liabilities is the 
result of providing the necessary bank credit resources, tracking mandatory profitability of the banks funds. 
Reliability of the bank is a deep qualitative characteristic of its activity, which is formed during the entire period 
of operation. Sufficient amount of own equity, liquidity, profitability and quality of bank management, that is the 
effective management of liabilities are the exact criterias of reability. So, liability management of commercial 
banks is necessary to improve the profitability of the bank.

Key words: resources of the bank, the bank’s assets, liabilities of the bank, liabilities management of bank, liability 
management strategy.
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куренції багато сил і часу приділяють формуван-
ню власного капіталу та залученню ресурсів.

В Україні широко застосовується стратегія 
управління банками через пасиви, насамперед ре-
гулюванням рівня депозитної ставки, який відби-
ває потреби банку в ресурсах. За сучасних умов 
розвитку банківської діяльності головне завдання 
полягає у пошуку реальних шляхів отримання до-
статніх прибутків для збереження коштів вклад-
ників та підтримання життєдіяльності банку. 
Успішне вирішення цієї складної проблеми потре-
бує використання багатьох методів, прийомів, 
способів, систем та розробки нових підходів до 
управління пасивами комерційного банку.

В усьому світі рівень ефективності управління 
пасивами розглядається, як один із найважливі-
ших чинників підвищення стабільності, надійнос-
ті, ліквідності та прибутковості діяльності комер-
ційного банку [1, с. 437]. В умовах жорстокої кон-
куренції, що супроводжує розвиток ринкової еко-
номіки, необхідно постійно вдосконалювати сис-
теми та форми управління пасивами комерційно-
го банку, швидко оволодівати нагромадженими в 
теорії та практиці знаннями, знаходити нові неор-
динарні рішення в динамічній ситуації. Лише та-
кий підхід до управління, на нашу думку, забезпе-
чує виграш у конкретному середовищі або при-
наймні нормальні умови розвитку організації.

Діяльність щодо управління пасивами комер-
ційного банку належить до стратегічних планів 
банку. При цьому визначають довгострокові за-
вдання, шляхи розвитку банку, а також комплекс 
заходів щодо їх реалізації.

Завдання визначають вихідні підходи до розви-
тку банку. Як комерційна структура банк повинен 
орієнтуватися на таку діяльність, яка приносить 
йому прибуток. А величина прибутку залежить 
від обсягу та структури пасивів, обсягу прибутків 
та витрат, ефективності діяльності банку. Завдан-
ня банку щодо управління пасивами, зазвичай, 
пов’язують також із стабільною базою доходів, а 
це передбачає акцент на розвиток традиційних по-
слуг банку, на довгострокове та комплексне об-
слуговування клієнтів.

Надійність банку є глибинною якісною харак-
теристикою його діяльності, що формується про-
тягом усього періоду функціонування. Критерія-
ми надійності є достатній обсяг власного капіта-
лу, ліквідність, прибутковість і якість управління 
банком, тобто ефективне управління пасивами 
банку. Завдання щодо досягнення надійності бан-
ку передбачають урахування всіх факторів, що за-
безпечують дотримання вказаних критеріїв.

Поряд з економічними завданнями, що стоять 
перед управлінням банку, важливе значення має 

місце певного банку в розв’язанні загальногоспо-
дарських завдань. Управління пасивами комер-
ційного банку та його результати мають відпові-
дати певним вимогам. Ці вимоги накладають від-
биток на саме управління і повинні обов’язково 
виконуватись на кожному етапі [1, с. 438].

Необхідність ефективного управління пасива-
ми для комерційних банків у сучасних умовах ви-
значається: зростаючою конкуренцією на місце-
вих і світових ринках; виникненням нових склад-
них продуктів; значними змінами в структурі при-
тягнутих ресурсів; економічною нестабільністю 
народного господарства; необхідністю координу-
вати діяльність банку за всіма напрямками; висо-
ким рівнем вимог до банків користувачами; управ-
ління пасивами забезпечує досягнення оптималь-
ної структури пасивів, що забезпечують мініміза-
цію витрат по залученню джерел фінансування.

Метою управління пасивами є запобігання або 
виправлення дисбалансу й захист від ризиків бан-
ківської діяльності шляхом аналізу наслідків гене-
ральної стратегії банку за структурою балансу і 
його рентабельності. Управління пасивами вима-
гає наявності точної й достатньої інформації, як із 
внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

При розробці стратегії управління пасивами 
комерційного банку з метою підтримки ліквіднос-
ті, на нашу думку, менеджери повинні заздалегідь 
передбачати можливі ситуації розвитку зовніш-
нього середовища й виробити більш-менш тверді 
критерії створення резервів ліквідності і їхніх 
окремих складових.

Крім того, стратегія управління пасивами по-
винна передбачати свідому зміну пасивів і його 
основних співвідношень убік формування більш 
стабільної структури банківських операцій [3, с. 13].

У цілому ми згодні з дослідженнями С.А. Дима-
кова, що проблема ефективного управління пасива-
ми комерційного банку полягає у вирішенні наступ-
них задач: первинне розбиття активів і пасивів по 
еластичності до процентної ставки; формування рів-
нопотужних множин портфелів активів і пасивів з 
високою еластичністю; визначення оптимальності 
угрупування портфелів активів і пасивів (визначен-
ня наявності абсолютного ідеального диполя); при 
наявності ідеального диполя визначається опти-
мальність угрупування портфелів пасивів і активів 
на основі критерію ефективності; при відсутності 
ідеального диполя застосовується транспортна зада-
ча оптимізації за критерієм максимізації чистого 
процентного доходу для управління структурою па-
сивів комерційного банку; при досягненні опти-
мальності на основі концепції фінансового потоку 
застосовується фінансовий механізм управління 
портфелями комерційного банку (рис. 1).
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Визначення оптимальності, тобто величина чи-
стого процентного доходу (ЧПДі)по кожному ди-
полю визначається за формулою:

	 SЧПДi = ПДi – ПРi,  (1)
де ПДi – процентні доходи по i-му диполю;

ПР – процентні витрати по i-му диполю.
В ідеальному випадку, за наявності «ідеально-

го диполя», виконується така умова:

 0i =∑ ∆ ,  (2)
де $

i
$
ii pa −=∆ ;

$
ia  – вартість (в грошовому виразі) i-го порт-

феля активів;
$
ið  – вартість (в грошовому виразі) i-го портфе-

ля пасивів.
На нашу думку, окрім вище наведених підхо-

дів для ефективного управління пасивами банку 
необхідно:

−	здійснювати контроль за співвідношенням 
власного і залученого капіталу;

−	розробити оптимальну політику управління 
капіталом банку і його резервами;

−	на регулярній основі проводити аналіз 
депозитної бази банку.

Також слід зазначити, що при аналізі та контр-
олю за структурою депозитного портфеля банку 
необхідно: звернути увагу на структуру депози-
тів; визначити стратегію підтримки стійкості де-

позитів; враховувати не тільки стабільність, але і 
джерело депозитів; привести у відповідність облік 
кредитних ресурсів; оцінювати надійність депози-
тів і позик, отриманих від інших банків; скороти-
ти зобов’язання до запитання за допомогою пере-
групування пасивів за їх термінами. 

Висновки. Отже, управління пасивами банку – 
складова частина банківського менеджменту, 
що формує структуру пасивів банку. Основни-
ми завданнями управління пасивами є забезпе-
чення банку необхідними кредитними ресурса-
ми, стеження за обов’язковою прибутковістю 
коштів банку. Важливим засобом управління 
пасивами є політика банку в частині депозитно-
го відсотка. Важливу роль у ефективному управ-
лінні пасивами банку відіграє фінансовий меха-
нізм управління портфелями комерційного бан-
ку. На нашу думку для ефективного управління 
пасивами банку необхідно: на регулярній осно-
ві проводити аналіз депозитної бази банку, здій-
снювати контроль за співвідношенням власного 
і залученого капіталу; розробити оптимальну 
політику управління капіталом банку і його ре-
зервами.
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Рис. 1. Алгоритм вибору фінансового рішення в рамках управління портфелем активів і пасивів комерційного банку [4, с. 14]
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
економіка України характеризується необґрунто-

ваними політичними подіями, некерованими ін-
фляційними процесами, нестабільністю суспіль-
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У статті розглянуті шляхи скорочення дебіторської заборгованості на стадії її виникнення та інкасації. 
Визначена необхідність систематизації існуючих шляхів погашення заборгованості для підвищення 
інформаційного забезпечення процесу управління дебіторською заборгованістю на підприємствах. Прове-
дена систематизація інструментів погашення дебіторської заборгованості.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, методи, інструменти, інкасація, ризики, управління, інформаційне 
забезпечення. 

В статье рассмотрены пути сокращения дебиторской задолженности на стадии ее инкассации. Опреде-
лена необходимость систематизации существующих способов погашения задолженности для повышения 
информационного обеспечения процесса управления дебиторской задолженностью на предприятиях. 
Проведена систематизация инструментов погашения дебиторской задолженности предприятия.

Ключевые слова: дебиторская задолженность, методы, инструменты, инкассация, риски, управление, инфор-
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The article deals with management of the accounts payable of an enterprise on stages of its repayment. We need 
to systematize existing ways of repayment of debts. It is necessary for improvement of providing with information of 
managerial process of the accounts payable at the enterprises. The systematization of tools of accounts receivable 
enterprise.
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них зв’язків та іншими несприятливими для роз-
витку економіки чинниками. Результатом впливу 
несприятливих чинників на діяльність підпри-
ємств є зниження ділової активності цих підпри-
ємств, їхня низька платоспроможність, яка зазви-
чай призводить до кризового стану господарюю-
чих суб’єктів.

Характерною ознакою низької платоспромож-
ності підприємств є несвоєчасність повернення 
дебіторської заборгованості, повернення заборго-
ваності в неповному обсязі, що сприяє виникнен-
ню сумнівної та безнадійної дебіторської заборго-
ваності. А це в свою чергу для підприємства є ве-
личиною непокритих витрат, або іншими словами 
величиною збитку, який в майбутньому може 
бути покритий. Але все частіше і частіше підпри-
ємства не отримують кошти.

Розгляд даної проблеми є актуальним в наш 
час, оскільки сучасний стан економіки є неста-
більним, що в свою чергу призводить до виник-
нення дебіторської заборгованості, яку більшість 
підприємств не можуть покрити через брак ко-
штів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
рішення даної проблеми вважають нагальним ба-
гато вчених та практиків, оскільки зростає потре-
ба підприємств у кваліфікаційному втручанні в 
процес управління інкасацією дебіторської забор-
гованості. Так, вітчизняні практики В. Коломієць, 
Г. Бородай, А.Єфімова дослідили процес управ-
ління дебіторською заборгованістю на стадії її 
примусового стягнення в судовому порядку; Л. 
Лігоненко запропонував використання у погашен-
ні дебіторської заборгованості таких інструмен-
тів, як рефінансування, реструктуризація заборго-
ваності; І. Бланк розробив політику управління 
дебіторською заборгованістю.

Невирішені раніше частини загальної про-
блеми. Результат аналізу останніх досліджень та 
публікацій свідчить, що питання управління дебі-
торською заборгованістю на стадії її виникнення 
та інкасації висвітлені недостатньо, необхідне 
розкриття та систематизація інформації стосовно 
процесу погашення дебіторської заборгованості.

Мета статті. З огляду на зазначене вище, мета 
статті полягає в систематизації методів та інстру-
ментів погашення дебіторської заборгованості 
для підвищення інформаційного забезпечення 
процесу управління заборгованістю підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Управління дебіторською заборгованістю – це ін-
тегрований процес планування, організації, коор-
динації, мотивації та контролю за станом дебітор-
ської заборгованості, який необхідний для досяг-
нення цілей підприємства. Управління цим проце-

сом передбачає прийняття управлінських рі-
шень щодо протилежних процесів: зменшення 
безнадійної дебіторської заборгованості з одно-
го боку, і зростання обсягів реалізації – з іншо-
го. Перший процес залежить від ефективної по-
літики управління інкасацією дебіторської за-
боргованості [1].

Для управління дебіторською заборгованістю 
необхідною є розробка заходів щодо скорочення 
дебіторської заборгованості на підприємстві. При 
цьому можуть використовуватися різноманітні 
методи управління дебіторською заборгованістю, 
які можна класифікувати на такі групи:

−	економічні – фінансові санкції (штраф, пеня, 
неустойка), передача в заставу майна і майнових 
прав, призупинення постачань продукції.

−	юридичні – претензійна робота, подача позо-
ву до суду.

−	психологічні – нагадування по телефону, 
факсу, пошті, використання ЗМІ чи поширення ін-
формації серед суміжних постачальників, що за-
грожує боржнику втратою іміджу.

−	фізичні – арешт майна боржника, вироблений 
органами державної виконавчої служби. 

Застосування вище перерахованих методів за-
лежить від строку заборгованості. До простроче-
ної та сумнівної дебіторської заборгованості, згід-
но з запропонованим алгоритмом, рекомендуєть-
ся застосовувати всі вказані методи впливу на 
боржників. 

Для прискорення інкасації дебіторської забор-
гованості звичайно вживають таких заходів [2]:

−	надання знижок покупцям за скорочення тер-
мінів погашення заборгованості, щоб спонукати 
їх оплатити рахунки до встановленого терміну 
оплати;

−	введення штрафних санкцій за прострочення 
платежу;

−	оформлення угоди з покупцями комерційним 
векселем з одержанням певного процента за від-
строчку платежу;

−	відпуск товарів покупцям на умовах передо-
плати;

−	використання механізму факторингу.
При цьому потрібно зіставити ставку пропоно-

ваної знижки за достроковий платіж, або надбавку 
процента за відстрочку платежу з очікуваною від-
дачею коштів в операційній, або інвестиційній ді-
яльності підприємства.

Крім того на підприємстві повинна вестися ак-
тивна дебіторська політика шляхом ефективного 
вирішення наступних задач:

4. аналіз дебіторської заборгованості і визна-
чення на його основі загальних принципів надан-
ня відтермінування платежу;



67

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 3 (березень)

5. визначення гарантій, під які надається то-
варний кредит;

6. розробка правил встановлення термінів то-
варного кредиту;

7. розробка методів оцінки надійності покупця;
8. встановлення правил визначення суми то-

варного кредиту, що надається одному покупцеві;
9. розробка способів «збору» дебіторської за-

боргованості;
10. побудова ефективної системи контролю за 

рухом і своєчасною інкасацією дебіторської за-
боргованості.

Основною умовою ефективної реалізації полі-
тики управління дебіторами виступає дотримання 
граничних обсягів дебіторської заборгованості та 
термінів її погашення. Але якщо перший чинник 
знаходиться в межах компетенції виробника про-
дукції, то другий часто напряму від нього не зале-
жить. Єдиним способом забезпечення дотримання 
умов договорів виступає попередній аналіз кож-
ного дебітора. Важливу роль в управлінні дебітор-
ською заборгованістю відіграють планування, ор-
ганізація та контроль роботи з дебіторами.

При управління дебіторською заборгованістю 
найбільше значення набуває здійснення контро-
лю, який дозволяє з’ясувати наскільки ефективно 
та своєчасно відбувається погашення заборгова-
ності, наскільки запропонована відстрочка плате-
жу відповідає вимогам ринку та стану на ньому 
підприємства [3].

Крім цього, потрібно постійно слідкувати за 
тим, щоб не виникала прострочена дебіторська за-
боргованість, а у разі виникнення, необхідно здій-
снити точний методичний підхід для стягнення дебі-
торської заборгованості і чітко його дотримуватись.

Процедура стягнення дебіторської заборгова-
ності має включати такі дії [4]: 

1) телефонний дзвінок в бухгалтерію покупця з 
метою нагадати про суму заборгованості та період 

її прострочення, а також поцікавитися причиною 
затримки платежу та взнати можливий строк 
оплати рахунка;

2) направлення боржнику акта звіряння разом з 
листом, який містить прохання погасити наявну 
заборгованість;

3) направлення боржнику вимоги про сплату 
боргу протягом певного строку;

4) направлення боржнику листа, підписаного 
юристом підприємства про наміри звернутися до 
суду з метою стягнення боргу;

5) звернення до суду (при значних сумах забор-
гованості).

Крім того підприємство може здійснювати такі 
методи управління рахунками дебіторів:

−	визначати термін прострочених залишків на 
рахунках дебіторів і порівнювати цей термін з 
нормами в галузі, показниками конкурентів та да-
ними минулих років;

−	періодично переглядати граничну суму реаліза-
ції продукції, виходячи з фінансового стану клієнтів;

−	якщо виникають проблеми з одержанням гро-
шей, вимагати заставу на суму, не меншу, ніж 
сума на рахунку дебітора;

−	використовувати установи, які стягують борги;
−	продати рахунки дебіторів факторинговій 

компанії, якщо при цьому можна отримати еконо-
мію.

У результаті проведеного дослідження згрупо-
вано основні інструменти погашення дебіторської 
заборгованості, які слід використовувати на під-
приємстві з ціллю прискорення інкасації заборго-
ваності (рис. 1).

Особливу увагу слід надати такому інструменту 
погашення заборгованості, як рефінансування. Його 
здійснюють за допомогою трьох інструментів: фак-
торингу, форфейтингу і врахування векселів.

Факторинг – це фінансова операція, що поля-
гає у поступці підприємства-продавця права одер-

Рис. 1. Інструменти погашення дебіторської заборгованості
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жання коштів за платіжними документами за по-
ставлену продукцію на користь банку або спеціа-
лізованої компанії («фактор компанії»), що при-
ймають на себе всі кредитні ризики щодо інкасації 
боргу [6].

Як правило, при проведені факторингових опе-
рацій беруть участь три сторони: фактор-компанія; 
покупець (боржник) і постачальник (кредитор) 
(рис. 2).

За здійснення такої операції банк (фактор-
компанія) стягує із підприємства-продавця визна-
чену комісійну плату у процентах до суми плате-
жу. Ставки комісійної плати диференціюються з 
урахуванням рівня платоспроможності покупця 
продукції і передбачених термінів її сплати. Крім 
того, при проведенні такої операції банк (фактор-

компанія) у термін до трьох днів здійснює креди-
тування підприємства-продавця у формі попере-
дньої сплати боргових вимог за платіжними доку-
ментами (звичайно в розмірі від 70 до 90% суми 
боргу залежно від фактора ризику). Інші 10 – 30% 
суми боргу тимчасово депонуються банком у фор-
мі страхового резерву при його непогашенні по-
купцем (ця депонована частина боргу повертаєть-
ся підприємству-продавцю після повного пога-
шення суми боргу покупцем). Факторингова опе-
рація дозволяє підприємству-продавцю рефінан-
сувати переважну частину дебіторської заборго-
ваності за наданим покупцеві кредитом у стислі 
терміни, скоротивши тим самим період фінансо-
вого й операційного циклу. До недоліків факто-
рингової операції можна віднести лише додаткові 

Рис. 2. Фінансовий механізм здійснення операції факторингу
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витрати продавця, що пов’язані з продажем про-
дукції, а також втрату прямих контактів із покуп-
цем у процесі здійснення ним платежів [6].

Форфейтинг являє собою фінансову операцію 
по рефінансуванню дебіторської заборгованості 
по експортному кредиті шляхом передачі (індоса-
менту) перекладного векселя на користь банку 
(факторингової компанії) зі сплатою останньому 
комісійної винагороди (рис. 3). 

Банк (факторингова компанія) бере на себе 
зобов’язання по фінансуванню експортної опера-
ції шляхом виплати за врахованим векселем, що 
гарантується наданням авалю банку країни імпор-
тера. У результаті форфетирування заборгова-
ність покупця по кредиту трансформується в за-
боргованість фінансову (на користь банку). По 
своїй суті форфейтинг з’єднує в собі елементи 
факторингу (до якого підприємства-експортери 
прибігають у випадку високого кредитного ризи-
ку) і обліку векселів (з їхнім індосаментом тільки 
на користь банку). Форфейтинг використовується 
при здійсненні довгострокових експортних поста-
чань і дозволяє експортеру негайно одержувати 
кошти шляхом обліку векселів. Проте його недо-

ліком є висока вартість, тому підприємству-
експортеру варто проконсультуватись з банком 
(факторинговою компанією) ще до початку пере-
говорів з іноземним імпортером продукції, щоб 
мати можливість включити витрати щодо фор-
фейтингової операції у вартість контракту.

 Стосовно оформлення заборгованості вексе-
лем, то це дає можливість підприємству-кредитору 
в подальшому продати цей вексель на фондовому 
ринку й отримати гроші або ж використати век-
сель як засіб платежу зі своїми кредиторами.

Продаж векселя здійснюється за певною (дис-
контною) ціною, що формується залежно від його 
номіналу, терміну погашення й облікової вексель-
ної ставки. Облікова вексельна ставка складається 
із середньої депозитної ставки, ставки комісійної 
винагороди, а також рівня премії за ризик при 
сумнівній платоспроможності векселедавця. Така 
операція може бути здійснена тільки з перевідним 
векселем [6].

При оформленні заборгованості векселем не-
обхідно пам’ятати: по-перше, відповідно до укра-
їнського законодавства векселедавець знаходить-
ся в значно вигіднішому положенні порівняно з 
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векселеотримувачем; по-друге, безспірне стягнен-
ня за опротестованим векселем здійснюється век-
селедавцем з солідарною відповідальністю осіб 
(всі, хто видав, акцептував, індексував перевідний 
вексель).

Висновки. Підсумовуючи вище написане мож-
на зробити висновок, що для зменшення розміру 
дебіторської заборгованості необхідно: визначати 
ступінь ризику не уплати рахунків покупцями; 
збільшувати коло покупців з метою мінімізації 
втрат від несплати одним або декількома покуп-
цями; контролювати співвідношення дебіторської 
заборгованості і кредиторської заборгованості; 
вести оперативний контроль за надходженням го-
тівки; своєчасно визначати сумнівну заборгова-
ність; вести претензійну роботу співпрацюючи з 
юридичною службою; своєчасно надавати платіж-
ні документи; припиняти дію договорів з покуп-
цями, що порушують платіжну дисципліну.

За допомогою використання запропонованих 
інструментів погашення дебіторської заборгова-
ності підприємство може зменшити ймовірність 
зростання безнадійних боргів, контролювати фі-
нансові надходження та забезпечити зростання ін-
вестиційних можливостей.
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Рис. 3. Фінансовий механізм здійснення операції форфейтингу
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Вступ. З розпадом Радянського Союзу відно-
сини між Європейським Союзом (далі – ЄС) та 
Україною зазнали значних трансформацій у на-
прямі зміцнення взаємної співпраці. 

Стратегічним курсом розвитку України є збли-
ження до європейського політичного (в тому чис-
лі у сфері зовнішньої політики i політики безпе-
ки), екологічного, економічного та правового про-
стору. 

Адаптація законодавства України передбачає 
реформування її правової системи та поступове 
приведення у вiдповiдність із європейськими 
стандартами i охоплює серед інших галузей на-
вколишнє природне середовище. Важливим чин-
ником реформування правової системи України 
слід вважати участь України у конвенціях Ради 
Європи, які встановлюють спiльнi для цієї 
органiзацiї та ЄС стандарти.
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В статье проанализированы особенности сотрудничества между ЕС и Украиной в области защиты и 
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Актуальність даного дослідження зумовлена 
складністю екологічної ситуації не лише на тери-
торії України, але й в інших регіонах Землі, зокре-
ма, і через потребу в міжнародно-правовому регу-
люванні управлінні водними ресурсами.

Мета роботи – дослідити особливості співпра-
ці ЄС та України в галузі управління водними ре-
сурсами.

Етапами правової адаптації є iмплементацiя 
Угоди про партнерство та спiвробiтництво з ЄС, 
укладання галузевих угод, приведення чинного 
законодавства України у вiдповiднiсть із стандар-
тами ЄС, створення механізму приведення проек-
тів актів законодавства України у вiдповiднiсть із 
нормами ЄС.

За роки незалежного правотворення в Україні 
створено досить розвинуте й розгалужене еколо-
гічне законодавство, що в структурному відно-
шенні являє собою ієрархічну систему 
нормативно-правових актів, які регулюють різно-
манітні суспільні відносини щодо охорони довкіл-
ля, раціонального використання природних ре-
сурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Систематизація законодавства може здійсню-
ватись у чотирьох самостійних формах: 1) облік 
нормативно-правових актів; 2) їх інкорпорація 
(видання різного роду збірників і тематичних зі-
брань законодавства); 3) консолідація (розробка 
та прийняття укрупнених законів на базі 
об’єднання норм окремих нормативно-правових 
актів, що видані з одного питання); 4) кодифікація 
(розробка та прийняття принципово нових актів – 
кодексів). 

Підвищення ефективності потребує інсти-
туційне забезпечення державного управління у 
сфері охорони довкілля. Відомо, що створити 
оптимальне законодавство – це навіть не полови-
на справи. Головне і найскладніше завдання – ви-
мусити його працювати, сформувавши для цього 
інституційний, організаційно-фінансовий, еконо-
мічний та інші механізми впровадження. Саме та-
ким чином формулюються й вимоги Євросоюзу 
до держав, які готуються до вступу в ЄС – 
адаптація законодавства передбачає не лише при-
йняття адекватних законів, а й забезпечення їх 
реалізації на практиці. Саме цей елемент завжди 
був слабким місцем еколого-правової системи 
України. 

Починаючи з 1991 р., система державного 
управління охороною довкілля в Україні чотири 
рази підлягала реформуванню. Зміни стосувались 
як назви центральних органів виконавчої влади 
спеціальної компетенції, на які в різні періоди по-
кладалось здійснення управлінських функцій у 
відповідній сфері, так і їх структури та функцій. 

Багато разів перерозподілялись повноваження 
між різними ланками державного управління. 
Змінювалось кадрове, матеріально-технічне, 
фінансове та інше забезпечення відповідної 
управлінської діяльності. 

Закон України [2] (далі – Програма) спрямова-
на на визначення основних напрямів державної 
політики у сфері водного господарства для задо-
волення потреби населення і галузей національної 
економіки у водних ресурсах, збереження і 
відтворення водних ресурсів, впровадження си-
стеми інтегрованого управління водними ресурса-
ми за басейновим принципом, відновлення ролі 
меліорованих земель у продовольчому та ресурс-
ному забезпеченні держави, оптимізація водоспо-
живання, запобігання та ліквідація наслідків 
шкідливої дії вод. 

За аналогією із Шостою програмою дій 
Європейського Співтовариства з питань навко-
лишнього середовища [5] основними завданнями 
Програми є створення сприятливих умов для 
ефективного функціонування водного господар-
ства, реалізація державної політики у сфері 
управління, використання та відтворення водних 
ресурсів за басейновим принципом, забезпечення 
розвитку меліорації земель та експлуатації дер-
жавних водогосподарських об’єктів комплексно-
го призначення, удосконалення організаційної 
структури інтегрованого управління водними ре-
сурсами.

Завданнями Програми є:
1) у напрямі забезпечення розвитку меліорації 

земель і поліпшення екологічного стану зрошува-
них та осушених угідь, управління водними ре-
сурсами:

– забезпечення експлуатації водогосподарсько-
меліоративного комплексу;

– реконструкція і модернізація інженерної інф-
раструктури меліоративних систем із створенням 
цілісних технологічних комплексів;

– інженерний захист від підтоплення сільсько-
господарських угідь і населених пунктів, розта-
шованих у межах меліорованих територій;

– забезпечення сталого функціонування та еко-
логічної безпеки меліоративних систем;

– удосконалення нормативно-правової бази та 
організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення управління водними 
ресурсами і здійснення моніторингу вод;

2) у напрямі першочергового забезпечення 
централізованим водопостачанням сільських на-
селених пунктів, що користуються привізною во-
дою:

– спорудження сучасних систем питного водо-
постачання;
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– забезпечення розвитку системи водовідве-
дення;

– удосконалення нормативно-правової бази та 
організаційної структури водогосподарського 
комплексу для забезпечення водопостачання і во-
довідведення у маловодних і забруднених регіо-
нах;

3) у напрямі захисту сільських населених пунк-
тів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії 
вод та комплексного протипаводкового захисту в 
басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету, а також 
у басейні річки Тиси у Закарпатській області:

– будівництво, реконструкція та капітальний 
ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипа-
водкових дамб, берегоукріплювальних споруд, 
розчищення та регулювання русел річок і водойм;

– будівництво акумулювальних протипаводко-
вих ємностей у гірських та рівнинних частинах рі-
чок, польдерів та протипаводкових водосховищ;

– застосування сучасних методів спостережен-
ня та прогнозування паводків, своєчасне, досто-
вірне інформування населення та підприємств про 
можливість виникнення надзвичайної паводкової 
ситуації, а також про її наслідки;

– будівництво та реконструкція протизсувних і 
протиселевих споруд;

– виконання місцевих програм відродження 
малих річок і водойм;

– зменшення інтенсивності поверхневого сто-
ку;

– удосконалення організаційної структури во-
догосподарського комплексу для забезпечення за-
хисту територій від шкідливої дії вод;

4) у напрямі екологічного оздоровлення басей-
ну річки Дніпро та поліпшення якості питної води:

– упорядкування споруд водовідведення на 
об’єктах житлово-комунального господарства, 
господарських об’єктах та урбанізованих терито-
ріях;

– забезпечення екологічно безпечного функці-
онування дніпровських водосховищ;

– запобігання забрудненню підземних вод;
– створення більш чистого виробництва, за-

мкнутих (безстічних) систем виробничого водо-
постачання, впровадження мало- і безводних тех-
нологій, забезпечення повторного використання 
стічних вод;

– зменшення впливу радіоактивного забруд-
нення на водні об’єкти у зонах відчуження і безу-
мовного (обов’язкового) відселення;

– відродження та підтримання сприятливого 
гідрологічного стану річок та ліквідація наслідків 
шкідливої дії вод;

– удосконалення нормативно-правової бази та 
організаційної структури водогосподарського 

комплексу для забезпечення екологічного оздо-
ровлення басейну річки Дніпро.

В основу управління водним господарством 
покладено такі принципи: нерозривна єдність і 
взаємозалежність процесів використання, охоро-
ни і відтворення водних ресурсів; екосистемний 
підхід, який передбачає створення управлінських 
структур, що здійснюють в межах водозбірних ба-
сейнів функції планування, координації і контро-
лю; вдосконалення розмежування повноважень у 
питаннях використання водних ресурсів між орга-
нами державної влади, а також між ними та орга-
нами місцевого самоврядування. 

Програма встановлює наступні правові 
механізми для досягнення вищенаведеного: 

– гармонізації українського законодавства з 
міжнародними нормами та удосконалення 
нормативно-правової бази щодо забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку водного го-
сподарства;

– впровадження ефективного, обґрунтованого 
та збалансованого механізму використання, охо-
рони та відтворення водних ресурсів, забезпечен-
ня сталого розвитку державної системи 
моніторингу вод згідно з міжнародними нормами;

– впровадження системи інтегрованого 
управління водними ресурсами за басейновим 
принципом, розроблення та виконання планів 
управління басейнами річок, застосування 
економічної моделі цільового фінансування 
заходів у басейнах річок, утворення басейнових 
рад річок, а також підвищення ролі існуючих та 
утворення нових басейнових управлінь водних 
ресурсів;

– підвищення технологічного рівня водокори-
стування, впровадження маловодних та безводних 
технологій, розроблення більш раціональних 
нормативів водокористування, будівництва, 
реконструкції та модернізації систем водопоста-
чання і водовідведення;

– виконання робіт з берегоукріплення та регу-
лювання русел річок, будівництва та реконструкції 
гідротехнічних споруд, захисних дамб, польдерів, 
протипаводкових водосховищ, розчищення русел 
річок, упорядкування водоохоронних зон та при-
бережних захисних смуг, розроблення схем ком-
плексного протипаводкового захисту територій 
від шкідливої дії вод, удосконалення методів і 
технічних приладів для проведення гідро-
метеорологічних спостережень, прогнозування 
паводків;

– забезпечення розвитку меліорації земель і 
поліпшення екологічного стану зрошуваних та 
осушених угідь, зокрема відновлення 
функціонування водогосподарсько-меліоратив-
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ного комплексу, реконструкції і модернізації 
меліоративних систем та їх споруд, інженерної 
інфраструктури меліоративних систем із створен-
ням цілісних технологічних комплексів, впровад-
ження нових способів поливу і осушення земель, 
застосування водо- та енергозберігаючих 
екологічно безпечних режимів зрошення і водоре-
гулювання.

Водні ресурси є однією з найбільш врегульова-
них сфер європейського права навколишнього се-
редовища.

Законодавство ЄС передбачає комплексну сис-
тему управління водними ресурсами, вимагаючи 
від держав-учасниць створення відповідних адмі-
ністративних структур, розробки планів, здій-
снення моніторингу та контролю якості води. 
Крім того, законодавчо встановлено стандарти 
якості поверхневих та підземних вод, а для окре-
мих видів водокористування (зокрема, питне во-
допостачання, купання) – нормативи викидів 
окремих забруднюючих речовин (нітратів чи не-
безпечних речовин), технологічні стандарти (зо-
крема, для очищення міських стоків) [3].

У Шостій програмі дій Європейського 
Співтовариства з питань навколишнього середо-
вища значну частину положень приділено саме 
питанням водних ресурсів як частині природних 
ресурсів в цілому. Шосту програму дій 
Співтовариства з питань навколишнього середо-
вища було започатковано Рішенням № 1600 / 
2002 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 
22 липня 2002 року [5]. Програма звертається до 
основних екологічних цілей, що базуються на 
оцінюванні стану навколишнього середовища та 
його тенденцій. Вона встановлює цілі та строки 
для їхнього досягнення. Програмою 
запроваджується стратегічний інтегрований 
підхід до виконання поставлених цілей, який 
містить нові засоби роботи з ринком, залучення 
громадян, підприємств та інших, від кого це зале-
жить. 

Одним із найважливіших документів, що 
регулює відносини у сфері водної політики та во-
дного господарства Європейського Союзу, та по-
силання на який було неодноразово здійснено 
протягом дослідження, є Директива 2000 / 60 / ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 
2000 р. [1], із поправками, внесеними Рішенням 
Європейського парламенту та Ради Європи від 20 
листопада 2001 року № 2455 / 2001 / ЄC [4] та має 
наступні цілі:

– Управління водними ресурсами річкових 
басейнів, на основі комбінованого підходу вста-
новлення граничних показників викидів та 
стандартів якості, з відповідними положеннями 

про координацію дій для міжнародних річкових 
басейнів, коли басейн річки розташований у 
більше, ніж одній країні-члені ЄС, та / або коли 
він захоплює територію країн, що не є членами 
ЄС;

– Поширення сфери охорони водних ресурсів 
на всі води: як поверхневі, у тому числі, 
прибережні, так і підземні води;

– Розробка комплексної політики 
Співтовариства щодо використання водних 
ресурсів та її впровадження відповідно до прин-
ципу субсидіарності;

– Встановлення тарифів за користування во-
дними ресурсами з урахуванням принципу 
відшкодування витрат та принципу стягнення 
плати із забруднювачів;

– Досягнення «належного стану» для усіх вод 
до визначеної дати та збереження цього стану, там 
де його вже було досягнуто раніше;

– Розширення участі громадян, залучених до 
захисту водних ресурсів; 

– Модернізація законодавства.
Наближення до екологічних вимог ЄС складає 

головну проблему для країни, що готується до 
вступу у Європейський Союз. В залежності від 
відставання у питанні охорони довкілля країни –
кандидата від держав-членів, питання підготовки 
до вступу в його екологічному аспекті може ство-
рити необхідність залучення великих інвестицій. 

Директива регламентує систему заходів не 
тільки щодо запобігання погіршення водних дже-
рел, а й ставить за мету поступове поліпшення 
такої якості шляхом реалізації заходів щодо зни-
ження забруднення вод, пом’якшення наслідків 
повеней і посух. Особлива увага приділяється 
запобіганню забрудненню поверхневих та 
підземних вод так званими пріоритетними речо-
винами, тобто такими, що становлять найбільшу 
загрозу для водних систем. 

Щонайпізніше через дванадцять років від дати 
набуття чинності цією Директивою, і через кожні 
шість років потому, Європейська комісія опри-
люднюватиме звіт щодо виконання Директиви. У 
разі потреби Європейська комісія скликає 
конференцію з питань водних ресурсів, у якій бе-
руть участь держави-члени, представники упо-
вноважених органів, Європейського парламенту, 
неурядових організацій та економічних партнерів, 
споживачі, наукові організації та інші експерти. 
Директива зазначає, що держави-члени мають 
визначити ефективні, пропорційні та переконливі 
штрафні санкції за недотримання положень Ди-
рективи.

У результаті порівняльного аналізу положень 
національного законодавства України, що визна-
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чають державні програми в сфері водної політики, 
водного господарства, та законодавства ЄС у цій 
сфері, слід констатувати відповідність більшості 
зазначених положень українського законодавства 
європейському. 

Висновки. Основні програми в сфері водної 
політики і водного господарства Європейського 
Союзу та України, визначені на законодавчому 
рівні, спрямовані на: забезпечення збереження та 
раціонального використання вод, відтворення 
водних ресурсів, охорони вод від забруднення, 
засмічення та вичерпання, запобігання 
шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, 
створення умов для переходу до сталого та ефек-
тивного функціонування екосистем у водних ба-
сейнах, та головне, поліпшення стану водних 
об’єктів. 

На виконання таких програм визначені цілі та 
строки їх реалізації. Державне управління в галузі 
використання і охорони вод та відтворення во-
дних ресурсів в Україні здійснюється за аналогією 
Європейському водному законодавству на основі 
басейнового принципу. При цьому, як на рівні 
європейського, так і на рівні українського законо-
давства, передбачені, серед інших, наступні 
правові інструменти: створення відповідних 
адміністративних структур, нормування в галузі 
використання і охорони вод, здійснення 
моніторингу, експертизи водних ресурсів та кон-
тролю якості води. Ще одним положенням 
українського водного законодавства, що в певній 
мірі відповідає водній політиці Європейського 
Союзу, є передбачення здійснення організаційно-
економічних заходів щодо забезпечення 
раціонального використання вод та відтворення 
водних ресурсів. Зокрема, це видача дозволів на 
спеціальне водокористування.
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Постановка проблеми. Інтеграції економіки 
України у світовий економічний простір обумов-
люється об’єктивною необхідністю і можливостя-
ми. Необхідність визначається потребою викорис-
тання в національній системі відтворення міжна-
родного поділу праці, який прискорить процес 
формування ринкової економіки та нарощення на-
ціонального багатства. Можливості визначаються 
економічним потенціалом країни та сформованим 
механізмом зовнішньоекономічних зв’язків на 
макро-мікро- і глобальному рівнях. Поєднання 
об’єктивної необхідності і можливостей в умовах 
активізації глобалізацій них процесів визначають 
закономірність інтеграційних процесів України. 
Місце України у сучасному світі визначається 
державною політикою інтеґрації у глобальний 
простір та усвідомлення власних можливостей і 
небезпек, що чекають на шляху її реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам зовнішньоекономічної інтеграції 
України, присвячені роботи як вітчизняних, так і 
зарубіжних науковців. До вітчизняних дослідни-
ків проблем інтеграції відносяться: А. Гальчин-
ський, І. Бурковський, З. Варналій, Б. Данилишин, 
Ю. Пахомов, В. П’ятницький, Ю. Рубан, А. Філі-
пенко, В. Чалий та інші. Роботи названих авторів 
внесли значний вклад у дослідження проблеми та 
роз’яснення особливостей економічної бази та по-
літичної складової інтеграції. Особливу увагу 
вони приділяють принципу залежності усього ін-
теграційного процесу від структурно-
функціональних змін у світовій економіці, викли-
каних процесами глобалізації, які не залишили 
осторонь Україну. 

Виділення не розглянутих раніше проблем. 
В той же час, питання інтеграційного впливу на 
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економічний розвиток незалежної України в умо-
вах світової економічної кризи висвітлене недо-
статньо. Підтвердженням цієї тези є те, що держав-
ний вибір геополітичного курсу, та повноцінна ін-
теграція незалежної України у світову спільноту 
декларується здебільшого лише у гучних заявах 
політиків. 

Мета дослідження. Визначення пріоритетних 
напрямів інтеграції України, що будуть сприяти її 
економічному розвитку. 

Результати дослідження. Вектори інтеграцій-
них процесів України є різноманітними: 

−	Співдружність Незалежних Держав (СНД) – 
організація, заснована у 1991 році після розпаду 
СРСР. Економічна інтеграція гальмується взаєм-
ними непорозумінням і відповідає рівню зони 
преференційної торгівлі. Але даний вектор інте-
грації відіграє для економіки важливе значення, 
оскільки економічний простір СНД є потенційно 
широким ринком збуту вітчизняної продукції і 
джерело постачання необхідної сировини (осо-
бливо енергоносіїв). На країни СНД припадає по-
над 40% зовнішнього товарообігу України;

−	Організація чорноморського економічного 
співробітництва (ОЧЕС) – інтеграційне об’єднання 
засноване у 1992 році за безпосередньої участі 
України у Стамбулі1. Визначені пріоритетні галу-
зі співробітництва: транспорт і комунікації; обмін 
економічною та комерційною інформацією; стан-
дартизація та сертифікація продукції; енергетика; 
видобування та обробка мінеральних сировинних 
матеріалів; туризм; сільське господарство і сіль-

ськогосподарська промисловість; ветеринарний 
та санітарний захист; охорона здоров’я і фарма-
цевтика; наука і технологія. Механізм інтеграції в 
межах ОЧЕС передбачає безподаткову торгівлю і 
створення вільних економічних зон. Чорноморське 
економічне співробітництво знаходиться поки що 
на початковій стадії інтеграційного процесу. 

ГУУАМ – міжнародна організація створена у 
1997 році2. В основі створення лежить єдність по-
зицій країн щодо політичних й економічних зо-
внішніх орієнтацій. Організація була створена для 
протистояння впливу Росії в регіоні. Ефектив-
ність співробітництва у форматі ГУАМ визнача-
ється економічним потенціалом. Україна в цій ор-
ганізації є державою з найбільшим економічним 
потенціалом. Найбільш активно в рамках ГУАМ 
розвивається співробітництво у двосторонньому 
форматі, зокрема, товарообіг між Україною та ре-
штою країн;

−	Європейський союз – об’єднання з найвищим 
у світі рівнем інтеграції (економічний союз)3. Ке-
рівництво України визначало даний вектор інте-
грації як пріоритетний, але на сьогодні Україна не 
є членом ЄС через невідповідність економічного 
механізму України європейським нормам і вимо-
гам. Відносини з ЄС ґрунтуються на конкретних 
угодах та програмах партнерства. 

На нашу думку, для визначення пріоритетних 
векторів інтеграції України з перерахованими ін-
теграційними об’єднаннями необхідно проаналі-
зувати обсяги зовнішньоекономічної діяльності. 
Аналітичні дані зведені у додатку Г. Так на рис. 1 

1До складу ОЧЕС входить 11 держав: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, 
Туреччина та України. Як спостерігачі в роботі ОЧЕС беруть участь такі країни: Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Польща, 
Словаччина і Туніс.

2До складу ГУАМ входять Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова.
3На 01.07.2013 року до складу ЄС входять такі країни як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, 
Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція.

Рис. 1. Динаміка експорту України з інтеграційними об’єднаннями*
*Складено автором за даними [6].
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відображена динаміка експорту, на рис. 2 імпорту, 
а на рис. 3 загальний оборот товарів і послуг.

З рис. 1 видно найбільші обсяги експорту з кра-
їнами ЧЕС та СНГ, а у 2009 році відбувся значний 
спад внаслідок світової економічної кризи. На 
сьогодні не відбулось значного нарощення обся-
гів експорту, лише відновився до кризовий рівень, 
це пов’язано насамперед з низьким рівнем конку-
рентоспроможності вітчизняної продукції. Обся-
ги експорту з ГУАМ є стабільними і під час кризи 

2008-2009 років змін не відбулось. Можливо най-
менша частка ГУАМ у експорті пояснюється тим, 
що до складу інтеграційного об’єднання входить 
найменша кількість країн і серед них немає Росії. 
Всі члени ГУАМ є країнами, де все ще триває ре-
формування економічних систем, жодна з країн не 
є впливовим інвестором для інших членів Органі-
зації ГУАМ, товарообіг між країнами угрупован-
ня складає незначну частку зовнішньоторговель-
ного обігу. А Росія є основним торговельним 

Рис. 2. Динаміка імпорту України з інтеграційними об’єднаннями*
*Складено автором за даними [6].

Рис. 3. Динаміка товарообороту України з інтеграційними об’єднаннями*
*Складено автором за даними [6].
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партнером на теренах СНД майже для всіх учас-
ників ГУАМ.

Щодо імпорту найбільші обсяги відмічені з 
країнами СНГ і ЄС. Частка імпорту з країн ГУАМ 
з 2010 року зменшилась майже у двоє, це поясню-
ється погіршення економічного стану країн учас-
ниць та зменшенням їх експортних можливостей. 

Обсяги імпорту після кризи 2008 року віднови-
лись у 2010 році. Варто зазначити, що зросла част-

ка імпорту з країн ЧЕС, але лідером по всім рокам 
є інтеграційне об’єднання СНГ.

Визначені тенденції зберігаються і відповідно 
до загального обороту товарами і послугами. У за-
гальному зовнішньоекономічному обороті ліде-
ром є країни СНГ, а частка країн ЄС і ЧЕС є при-
близно однаковою. Варто зазначити, що до складу 
СНГ і ЧЕС входить Росія, частка якої є доміную-
чою, тому ми пропонуємо порівняти структуру 
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товарообороту з виокремленням частки Росії. Ди-
наміка товарообороту відображена на рис. 4, а 
структура на рис. 5 і 6. 

Виокремивши частку зовнішньоекономічного 
обороту Росії ми бачимо, що частка ЧЕС* і СНГ* 
є приблизно однаковою і значних змін протягом 
досліджуваного періоду не відбувалось. Частка 
Росії під час кризи 2008 року значно зменшилась 
як в структурі імпорту так і експорту. 

Починаючи з 2010 року спостерігається зростан-
ня зовнішньоекономічного обороту, але при цьому 
Росії зберігає за собою незначне домінування.

Лідерство Росії у зовнішньоекономічному обо-
роті пояснюється історично сформованими 
зв’язками, залежністю і тісними зв’язками між 
промисловими підприємствами, а також значни-
ми обсягами імпорту України сировинних ресур-
сів (газу, нафти).

У відповідності до рисунках 5 і 6 ми бачимо, 
що структура зовнішньоекономічного обороту 
впродовж досліджуваного періоду значно не змі-

нилась. Частка країн ОЧЕС, СНГ, ГУАМ і ЄС 
зменшилась в межах 1-3%, а Росії зросла.

Підсумовуючи даний аналіз, ми бачимо що 
Україна має два домінуючих вектора інтеграції це 
Росія і країни ЄС, інші інтеграційні об’єднання не 
відіграють значної ролі у зовнішньоекономічній 
діяльності. 

За останні роки зросла частка інших країн сві-
ту, це свідчить про те, що Україна активно шукає 
свій особистий шлях в світових інтеграційних 
процесах.

У світовій практиці застосовують ряд вимірни-
ків рівня інтеграції країни у світовому співтовари-
стві. До найвідоміших з них відносять:

−	індекс глобалізації (Globalization Index);
−	індекс глобалізації (KOF Index of Globali-

zation);
−	індекс глобалізації CSGR;
−	індекс глобальної конкурентоспроможності 

(Global Competitiveness Index, GCI);
−	індекс економічної свободи.

Рис. 4. Динаміка товарообороту України з інтеграційними об’єднаннями з вилученням частки Росії
*Складено автором [6].

Рис. 5. Частка інтеграційних об’єднань у зовнішньоекономічному обороті товарів і послуг з Україною у 2007 році*
*Складено автором [6].
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Індекс глобалізації (Globalization Index), визна-
чає рівень глобалізації країн світу за методикою 
консалтингової компанії A.T. Kearney спільно з 
американським журналом Foreign Policy. Автори 
вважають його узагальненим імперичним інстру-
ментом, який дозволяє визначити рівень еконо-
мічної, політичної, технологічної і особистісної 
інтеграції населення країн у світовий простір. До-
слідження проводились впродовж 2003-2007 ро-
ків, за даними 72 країн світу на долю яких прихо-
диться 88% населення планети і 97% світової еко-
номіки4. Україна за рейтингом країн світу за рів-
нем глобалізації посідала у 2003 і 2004 роках 43 
місце, а у 2005-2007 роках 39 місце. На наш по-
гляд, погіршення рівня інтеграції відбулось вна-
слідок політичної кризи в країні впродовж 2005-
2008 років [5].

Індекс глобалізації країн світу (KOF Index of 
Globalization) створений у 2002 році при Швей-
царському економічному інституті (KOF Swiss 
Economic Institute) за участю Федерального Швей-

царського технологічного інституту (Swiss Federal 
Institute of Technology)5. Індекс позиціонується 
для оцінки масштабів інтеграції країни у світово-
му просторі, шляхом формування рейтингу, роз-
рахунки проводились впродовж 1970-2009 років. 
Для виявлення впливу протікання світових еконо-
мічних криз на рис. 7 відображено динаміку ін-
дексу глобалізації (KOF Index of Globalization) по 
країнам, в яких розгортались світові економічні 
кризи в умовах глобалізації. 

З графіку ми бачимо, що під час криз рівень ін-
теграції продовжував зростати в Мексиці, Брази-
лії, Аргентині і країнах Південно-Східної Азії. Не-
значне зниження рівня інтеграції відмічається в 
країнах Південно-Східної Азії і Росії під час світо-
вої кризи 2008 року. В Україні динаміка інтеграції 
за даними індексом під час кризи залишалась 
зростаючою. З 2010 року в Україні індекс вирів-
нявся, на нашу думку, це пов’язано з невизначе-
ністю пріоритетного інтеграційного вектору. З од-
ного боку, керівництво країни проголошує пріо-

Рис. 6. Частка інтеграційних об’єднань у зовнішньоекономічному обороті товарів і послуг з Україною у 2012 році*
*Складено автором [6].

4Обрахунок індекса передбачає визначення 12 показників за чотирма напрямками: економічна інтеграція (обсяг 
міжнародної торгівлі, торгові потоки, міжнародні інвестиції, різного роду виплати, які перетинають кордон), особистісна 
інтеграція (міжнародні поїдки, туризм, обсяг телефонного трафіку і закордонних поштових відправлень, грошові перекази 
та інші контакти), інформаційно-комунікаційна інтеграція (кількість користувачів Інтернет, кількість безпечних Інтернет-
серверів, кількість Інтернет-хостів), міжнародна політична інтеграція (членство в міжнародних організаціях, участь у 
міжнародних місіях, ратифікація визначених багатосторонніх угод, обсяг державних трансграничних фінансових операцій, 
кількість посольств та іноземних представництв, урядова допомога). Індекс обраховується як сума зазначених складових з 
однаковими ваговими коефіцієнтами.

5Для розрахунку індексу всі країни оцінюються за 24 показниками, об’єднаними у три основні групи глобальної інтеграції: 
економічна (обсяг міжнародної торгівлі, торговельні потоки, міжнародні інвестиції (прямі, портфельні), тарифна ставка, обме-
ження і податки на міжнародну торгівлю, виплати нерезидентам), соціальна (відсоток іноземного населення, міжнародний ту-
ризм, міжнародні особисті контакти, обсяг телефонного трафіку, поштових відправлень, транскордонних грошових переказів, 
ТВ трансляції, представництва ТНК), політична (членство держав у міжнародних організаціях, участь у міжнародних місіях 
(включаючи місії ООН), ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, кількість посольств та інших іноземних пред-
ставництв). Індекс рівня глобалізації обчислюється як сума зазначених складових з ваговими коефіцієнтами складових 38%, 
39% і 23%, відповідно.
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ритетним вектором європейську інтеграції, а з ін-
шого боку не вживає необхідних заходів і погли-
блює інтеграційні зв’язки в напрямку російського 
вектору інтеграції.

Індекс глобалізації CSGR6 розроблений у 1997 
році Центром досліджень глобалізації і регіоналі-
зації в Університеті Уорвика (Ковентри, Велико-
британія). Унікальність CSGR-індекс полягає у 
врахуванні географічних і демографічних харак-
теристик країн при визначенні підсумкових зна-
чень. Розрахунки проводились впродовж 1982-
2004 років за 211 країнам. Ми відібрали першу де-
сятку країн-лідерів та країни, в яких розгортались 
світові економічні кризи, динаміка схематично ві-
дображена на рис. 8.

Відповідно до рис. 8 ми бачимо що у період 
світової економічної кризи у Мексиці, Бразилії і 
Аргентині різких коливань індексу не відбува-

лось, а от в посткризовий період відбулось незна-
чне зменшення, на нашу думку, це свідчить про 
виваженість інтеграційних зв’язків та обмеження 
лібералізації ринків. В країнах Південно-Східної 
Азії після світової економічної кризи відбулось 
зростання індексу, найбільш виразне у Малайзії, 
Кореї, Японії. Розрахунок даного індексу по Укра-
їні не проводився.

Індекс глобальної конкурентоспроможності 
(The Global Competitiveness Index), запропонова-
ний Всесвітнім економічним форумом (World 
Economic Forum)7 визначає рейтинг країн світу за 
показником економічної конкурентоспроможнос-
ті на основі комбінації загальнодоступних статис-
тичних даних і результатів глобального опитуван-
ня керівників компаній – обширного щорічного 
дослідження. Дослідження проводиться з 2004 
року і на даний момент охоплюють найбільш по-

Рис. 7. Динаміка індексу глобалізації (KOF Index of Globalization)
*Складено автором за даними [3].

6Обрахунок індекса передбачає сумування визначенних 16 показників за трьома напрямками: економічна інтеграція (об-
сяг міжнародної торгівлі – 0,418, прямі міжнародні інвестиції – 0,092, портфельні інвестиції – 0,270), соціальна інтеграція 
(частка іноземного населення – 0,266, міграція – 0,629, міжнародні поїдки і туризм – 0,029, обсяг телефонного трафіку – 
0,004, закордонних поштових відправлень – 0,054, грошові перекази – 0,079, кількість Інтернет користувачів – 0,303, 
іноземні фільми – 0,061, міжнародні новини і видання – 0,577), політична інтеграція (членство в міжнародних організаціях – 
0,357, участь у міжнародних місіях – 0,266, кількість посольств та іноземних представництв – 0,378). Максимальне значен-
ня CSGR-індексу дорівнює 1.

7Індекс глобальної конкурентоспроможності складений з 113 змінних, які детально характеризують конкурентоспромож-
ність країн світу, що знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Всі змінні об’єднані в 12 узагальнених показників, 
що визначають національну конкурентоспроможність: якість інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність, 
здоров’я і початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку пра-
ці, розвиненість фінансового ринку, рівень технологічного розвитку, розмір внутрішнього ринку, конкурентоспроможність 
компаній, інноваційний потенціал.
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вний комплекс показників конкурентоспромож-
ності по різним країнам світу. На думку авторів, 
даний індекс вказує на проблемні аспекти окре-
мих національних економік і може застосовува-
тись урядами країн для проведення реформ.

Динаміка індексу конкурентоспроможності по 
Україні відображена на рис. 9.

Як бачимо, що в Україні зниження рівня кон-
курентоспроможності відбулось з двохрічних ла-
гом після світової економічної кризи, така ж ситу-
ація характерна для США у 2008 році індекс був 

на рівні 5,74 і країна була першою у рейтингу, у 
2009 – 5,59, 2010 – 5,43, 2011 – 5,43, 2012 –5,47, 
2013 – 5,48 і 5 у рейтингу країн світу.

Це свідчить про поступове і розтягнуте у часі 
формування конкурентоспроможного потенціалу 
країни. Світова економічна криза може внести не-
гативні корекції але зруйнувати потенціал країни 
не може. 

Індекс економічної свободи8, запропонований 
експертами The Heritage Foundation визначає еко-
номічну свободу як «відсутність урядового втру-

8Індекс свободи економіки розраховується за середнім арифметичним десяти показників: свобода бізнесу, торгівлі, 
фінансового сектора, інвестицій, праці, монетарна та фіскальна свободи, гарантії прав власності, розмір бюрократичного апа-
рату і ступінь захисту від корупції. Таким чином, в «абсолютно вільній» економіці в результаті повинно вийти 100 балів, а там, 
де свободи немає в принципі, відповідно, нуль. Всі країни світу розподілені на п’ять умовних груп у відповідності зі своїм рей-
тингом за індексом економічної свободи: «вільні», «переважно вільні», «помірно вільні», «переважно невільні» і «невільні».

Рис. 8. Динаміка індексу глобалізації (CSGR)*
*Складено автором за даними [7].

Рис. 9. Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності для України*
*Складено автором за даними [2].
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чання або перешкоджання виробництву, розподі-
лу і споживання товарів і послуг, за винятком не-
обхідної громадянам захисту та підтримки свобо-
ди як такої». Укладачі Індексу вважають, що між 
свободою економіки та успішністю її розвитку є 
взаємозв’язок, який можна побачити за допомо-
гою даного дослідження. У 2014 році дослідження 
охоплює 185 держав, але кількісні показники були 
отримані за 178 країнам. Динаміка рейтингу Укра-
їни за даним індексом відображена на рис. 10.

За часів незалежності України індекс еконо-
мічної свободи зріс з 39,9 (1995 рік) до 49,3 у 2014 
році. Найвищий рейтинг Україна мала впродовж 
2003-2008 років, так у 2005 році індекс був макси-
мальним 55,8, впродовж цього періоду Україна від-
носилась до груп країн з переважно невільною еко-
номікою. Як ми бачимо з рис. 10 у 2009 році відбу-
лось зниження індексу і лише у 2014 році прогнозу-
ється його відновлення на рівень 2008 року. При 
цьому значення індексу коливається в межах однієї 

Рис. 10. Динаміка індексу економічної свободи в Україні*

*Складено автором за даними [10].
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рейтинг значення

групи країн з невільною економікою. Низьке міс-
це у рейтинг погіршує умови формування пози-
тивного ділового та інвестиційного клімату в 
Україні.

До недоліків вітчизняної економіки експерти 
відносять: надмірну державну присутність в бага-
тьох галузях, яка нівелює динаміку приватного 
сектора і веде до подорожчання інвестицій; нета-
рифні бар’єри, які значно збільшують торгові ви-
трати; бюрократичні бар’єри, непослідовність і 
плутанину в сфері регулювання, які перешкоджа-
ють нарощуванню інвестицій; відсутність конку-
ренції, яка веде до постійного зростання цін і та-
рифів, а також виснажливе корупційне наванта-
ження [10].

Євразійський банк розвитку проводив дослі-
дження рівня інтеграції між країнами СНД. Роз-
рахунки здійснювались за трьома типами показ-
ників: індекс інтеграції між двома країнами, який 
характеризує ступінь взаємозв’язку; індекс інте-
грації країни з групою країн, характеризує збли-
ження однієї з 12 держав пострадянського про-
стору з об’єднанням СНД; індекс інтеграції все-
редині групи країн, показує «середній» рівень 
взаємозалежності країн і динаміку ступеня інте-
грації. 

Аналіз динаміки зазначених показників за 10 
років (2002-2012) дозволив зробити такі висновки: 

1) інтеграція на пострадянському просторі роз-
вивається нерівномірно як географічно, так і за 
сферами взаємодії: рівень інтеграції у сфері тру-
дової міграції та взаємодії на ринках освітніх по-
слуг різко виріс; рівень інтеграції у сфері торгівлі, 
енергетики та сільського господарства скоротив-
ся; розбіжність макроекономічних показників по-
страдянських країн зросла;

2) узагальнений показник інтеграції для по-
страдянського простору в цілому (регіон СНД-12) 
свідчить про зниження рівня інтеграції.

3) лідерами інтеграції на пострадянському про-
сторі є невеликі країни – Киргизстан, Вірменія і 
Таджикистан. Узагальнений показник інтеграції 
для великих країн помітно нижче.

4) інтеграції ринків вказує на існування про-
сторових кластерів інтеграції в регіоні СНД: у 
сфері енергетики, сільського господарства та осві-
ти рівень інтеграції в Центральній Азії вище, ніж 
на пострадянському просторі в цілому; у сфері 
торгівлі та міграції найбільш інтенсивні 
взаємозв’язки формуються між країнами-
сусідами; виділено такі інтеграційні центри на по-
страдянському просторі – Росія, Казахстан, Кир-
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гизстан, Таджикистан і Вірменія; з 2002 року ін-
декс інтеграції Молдови різко зменшився. 

При розрахунку індексу торгової інтеграції 
отримані такі результати:

−	для пар країн: лідером є пара Росія-Україна, а 
за нею такі пари: Росія-Білорусь, Азербайджан-
Грузія, Вірменія-Грузія, Україна-Білорусь, Росія-
Казахстан, Україна-Молдова, Україна-Казахстан;

−	для індексу «країна-регіон»: лідерами є Біло-
русь, Киргизстан, Таджикистан, Молдова. 

−	мінімальний рівень інтеграції у Азербайджа-
ні і Росії;

Розрахунок індексу інтеграції за даними мігра-
ції показав:

−	для пар країн: лідером є Казахстан-
Киргизстан;

−	для індексу «країна-регіон» лідерами є Та-
джикистан, Киргизстан, Молдова, Вірменія.

−	мінімальна інтеграція у Білорусії. 
−	Розрахунок індексу інтеграція у сфері елек-

троенергії показав:
−	для пари країн: лідером є Узбекистан-

Таджикистан;
−	для індексу «країна-регіон» лідерами є Та-

джикистан;
−	мінімальний рівень інтеграції у Вірменії та 

Росії.
Розрахунок індексу інтеграція у сфері сіль-

ського господарства вказує:
−	для пари країн: лідерами є Казахстан-

Азербайджан, Казахстан-Туркменистан, 
Казахстан-Киргизстан;

−	для індексу «країна-регіон» лідерами є Кир-
гизстан;

−	мінімальний рівень інтеграції у Росії.
−	Розрахунок індексу інтеграція у сфері освіти 

має такі результати:
−	для пари країн: лідерами є Киргизстан-

Узбекистан, Казахстан-Киргизстан, Грузія-
Вірменія;

−	для індексу «країна-регіон» лідерами є Кир-
гизстан, Казахстан, Білорусь;

−	мінімальний рівень інтеграції у Росії [8].
Висновки дослідження. За результатами да-

ного дослідження ми бачимо, що рівень інтеграція 
України в структурі СНГ є невеликим. Найбіль-
шими торговими партнерами України є Росія, Бі-
лорусь, Молдова, Казахстан. 

Економіка України є економічною систе-
мою інтегрованою у світове господарство, 
тому зміни у розвитку світової економіки пря-
мо впливають на умови ведення зовнішньоеко-
номічної діяльності і опосередковано на її вну-
трішній стан. Результати індексів глобалізації 
вказують на те, що чим більш інтегрована кра-

їна, тим вищий її економічний розвиток і рі-
вень добробуту нації. 
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