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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

© Ещенко Є. О., 2014

Постановка проблемы. Сетевые сообщества 
электронного пространства в последние годы ста-
ли неотъемлемой частью жизни, как обычных 
пользователей, так и представителей бизнеса. 
Они продолжают интенсивно развиваться и стре-
мительно наращивают пользовательскую массу. 
По мнению аналитиков eMarketer, в 2013 году 
сайты социальных сетей с любого электронного 
устройства не реже одного раза в месяц посещают 
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У статті виділено етапи розвитку мережевих спільнот електронного простору як форми господарських 
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В статье выделены этапы развития сетевых сообществ электронного пространства как формы хозяй-
ственных связей, а также этапы становления их как нового института хозяйствования, и проанализиро-
вано их влияние на основные конституирующие нормы рынка.
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The stages in the development of network communities of electronic space as a form of economic relations have 
been carried out as well as the stages of their formation as a new economic institute. Their influence on the basic 
constitutive rules of the market has been also analyzed.
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и используют 1,61 млрд. людей во всем мире. Это 
примерно на 14,2% больше, чем в 2012 году. Двуз-
начный рост, как ожидается, продолжится и в 
2014 году (12,6%). Прогноз предполагает, что в 
2017 году такие сайты, как Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google, будут посещать 2,33 млрд. поль-
зователей [8]. Такое динамичное развитие сете-
вых сообществ и их применение в хозяйственной 
практике вызывает интерес со стороны экономи-
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ческой науки, требуя теоретического осмысления 
данного феномена.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Концептуальный подход к исследованию се-
тевых сообществ осуществляли Г. Рейнгольд,  
Б. Веллман, Дж. Ходжсон и др. В отечественной 
науке этим вопросом занимались В. Н. Данич,  
С. Коноплицкий, С. О. Кремлева, Е. Д. Патаракин 
и др. Отношения хозяйствующих субъектов в 
электронном пространстве рассматриваются в 
работах Ф. Котлера, И. Трусевича, Дж. Хоу и др. 

Цель данного исследования: на основе ана-
лиза процесса формирования и развития сетевых 
сообществ электронного пространства выделить 
этапы их развития как формы хозяйственных свя-
зей, а также этапы становления их как нового ин-
ститута хозяйствования, изменяющего основные 
конституирующие нормы рынка.

Результаты. Во второй половине ХХ в. основ-
ным видом хозяйственной деятельности в разных 
странах стало производство и распространение 
информации [1]. В конце 80-х гг. начали активно 
изменяться традиционные отрасли производства 
и появляться новые профессии (касающиеся сбо-
ра и переработки информации), преобразовыва-
лись фундаментальные теоретические знания, 

усиливая их значения в инновационном процес-
се [1].

Информационно-коммуникационные техно-
логии, их динамичное развитие и распростране-
ние во всех сферах человеческой жизни, ее ком-
пьютеризация, позволяет осуществлять хозяй-
ственную практику в киберпространстве, пере-
нося отдельные операции и даже целые бизнес 
процессы в электронную среду, активно исполь-
зуя при этом сетевые сообщества.

В данном исследовании под сетевыми сообще-
ствами как категорией экономической науки бу-
дет пониматься совокупность акторов, объеди-
ненных отношениями по поводу формирования и 
использования правил взаимодействия по при-
своению информации в процессе ее производ-
ства, обмена и потребления (согласно предыду-
щим исследованиям автора [2]). 

С момента формирования и до широкого рас-
пространения в последние годы изменилась и 
роль сетевых сообществ в хозяйственной систе-
ме. На основе анализа их развития можно выде-
лить три этапа, которые характеризуют влияние 
сетевых сообществ на постиндустриальной ста-
дии экономического развития, где меняется ха-
рактер технологических связей (рис. 1). 

Рис. 1. Этапы развития сетевых сообществ как формы хозяйственных связей [составлено автором]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополняющие                       Равнозначные                      Доминирующие 

Традиционные хозяйственные отношения 
Сетевые сообщества 

1. Сетевые сообщества как дополняющая фор-
ма;

2. Равнозначная форма; 
3. Преобладающая (доминирующая) форма хо-

зяйственных отношений.
Эти три этапа напрямую связаны с технологи-

ческой основой развития сетевых сообществ. 
Первый этап начинается с появления первой 

децентрализованной сети (1969 г.) ARPANET 
(созданной для военных целей, но использовав-
шейся и для личных коммуникаций), формирова-
ния в 80-е годы ARPAINTERNET (впоследствии 

ставшей Интернет) – сети сетей, и распростране-
ния в 1983 г. оперативной системы UNIX, по-
зволившей компьютерам не только передавать, но 
также кодировать и декодировать пакеты дан ных, 
путешествующих с высокой скоростью по Интер-
нету [6].

«В 1973 г. в сети было 25 компьютеров; в се-
редине 70-х – только 256; в начале 80-х, после пе-
риода существенного роста, дело ограничива лось 
примерно 25 сетями с несколькими сотнями базо-
вых компьютеров и несколькими тысячами поль-
зователей. В 90-е гг. Интернет стал «становым 
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хребтом» – глобальной компьютерной коммуни-
кации, постепенно объединяя между собой боль-
шинство сетей. В середине 90-х она связывала  
44 000 компьютерных сетей и около 3,2 млн. хост-
компьютеров во всем мире, имея приблизительно 
25 млн. пользователей и быстро расширяясь. За-
тем развитие происходило лави нообразно [6].  
В 1999 г. в мире насчитывалось около 93 тыс. 
пользователей, в 2002 г. – 58 млн., а в 2004 г. – уже 
около 1 млрд. Сегодня в мире насчи тывается  
2,7 трлн. интернет-пользователей, что составляет 
2/5 населения планеты» [8].

В 1979 г. была создана модифицированная вер-
сия UNIX, которая связывала компьютеры через 
обычные телефонные линии. Она использовалась 
как фо рум для компьютерной дискуссии on-line-
Usenet (одна из первых крупных систем электрон- (одна из первых крупных систем электрон-
ных конференций) [6]. 

Таким образом, первый этап характеризуется 
тем, что связь (а не отношения) была на первом 
плане, а сетевые сообщества были в своем роде 
инструментом осуществления хозяйственных 
практик, выполняя дополняющую роль. 

«Первые онлайн сообщества, экспериментиру-
ющие с компьютерной коммуникацией, появи-
лись в 70-х годах в районе залива Сан-Франциско. 
В 1985 г. начала действовать одна из наиболее пе-
редовых конференц-систем WELL, членами кото-
рого стали пионеры социального взаимодействия 
в Интернет Стюарт Бранд, Ларри Брильянт и Го-
вард Рейнгольд» [11]. Такие сообщества как Usenet 
News, FIDONET и BBS распространяли новые 
формы взаимодействия и использования сети: об-
мен сообщениями, списки почтовых рассылок, 
чаты, многопользовательские игры, телеконфе-
ренции и др. Вначале в США, а затем во всем 
мире, получили развитие Bulletin Board System 
(BBS) – электронные доски объявлений, и воз-
никли так называемые вирту альные сообщества. 
Сегодня в мире действуют тысячи подобных «ми-
кросетей». К середине 90-х годов большинство из 
них были также связаны с Интернетом, но они со-
хранили собственную идентичность. Одно из ба-
зовых правил – устра нение вторжения в BBS 
скрытых коммерческих интересов. Хотя создание 
коммерческих BBS или сетей, ориентированных 
на бизнес, признавалось законным, незаконным 
считалось вторжение в сообщества, созданные 
для других целей [6]. 

Для децентрализованных сетей характерна 
«коммуникативная самоорганизация»: содержа-
ние информации определяется самими пользова-
телями (user-generated content). И это знаменует 
второй этап: сетевые сообщества распространя-
ются повсеместно, начиная играть все более зна-

чимую роль в социоэкономических отношениях. 
Они становятся равнозначными формами хозяй-
ствования.

На этом этапе развитие Интернета происходи-
ло в рамках так называемого Wеb 1.0 
(web-технология, предоставляющая возможность 
каждому пользователю полу чать информацию и 
взаимодействовать с другими пользователями). 
Программа WEB-browser (разработанная в 
1992 г.) позволила группировать в сети различ-
ные интересы и проекты. Возникла «сете вая эко-
номика», построенная на принципе «открытого 
источника» (Open Source): каждый пользователь 
участвует в процессе про изводства информаци-
онных продуктов и в то же время является их по-
требителем. Примером использования возможно-
стей Web 1.0 могут слу жить первоначальные ин- 1.0 могут слу жить первоначальные ин-
формационные сайты учреждений, информаци-
онных агентств, выход в Интернет традиционных 
(печатных и аудиови зуальных) СМИ, личные 
«домашние страницы» – набор текстов и изобра-
жений [3].

Третий этап: в 2001 г. появилась технология 
Web 2.0, которая ознаменовала новый этап разви- 2.0, которая ознаменовала новый этап разви-
тия сетевых сообществ (она дала возможность 
взаимодействия пользователей, организованного 
ими самими, обмена и дальнейшей переработки 
информации). Терри Флю в третьей редакции сво-
ей книги «New Media» описал разницу между 
Web 1.0 и Web 2.0, как «развитие от персональных 
страниц до бло гов и блог-аггрегаторов, от про-
стой публикации материалов до участия и обсуж-
дения, от кон тента сайта как результата больших 
инвести ций – к интерактивному процессу нако-
пления информации и от систем управления кон-
тентом до систем основанных на ссылочных те-
гах» [3]. При Web 2.0 «информационный контент» 
становится производным участия многих пользо-
вателей в процессе добавления и корректировки 
инфор мации. Ежедневно пользователи создают в 
сети новые, изменчивые «сообщества», которые 
пред лагают новую либо иначе скомпонованную 
ин формацию. По аналогии с «сетевой экономи-
кой», этот процесс получил название «Peer Pro-Peer Pro- Pro-Pro-
duction» (от англ. peer – равный): кооперация рав- – равный): кооперация рав-
ных, единомышленников в свободных сетях с це-
лью совместного производства информационных 
продуктов и услуг. Для него характерно наличие 
трех обязательных компонентов: равное уча стие 
(демократизация информационной среды); ин-
формационная «цепочка» (любое новшество из-
меняет содержание и качество всего информа-
ционного предложения для всех пользователей); 
транспарентность (процесс создания информа-
ции в сети абсолютно прозрачен – все можно 
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обсуж дать, подтверждать либо подвергать сомне-
нию) [3].

Таким образом, процесс становления сетевых 
сообществ как доминирующей формы осущест-
вления хозяйственной деятельности (от дополня-
ющей формы к равнозначной и преобладающей) 
тесно связан с развитием информационных тех-
нологий. 

Становясь институтом современной хозяй-
ственной системы, сетевые сообщества проходят 
несколько этапов своего становления и зрелости 
(с точки зрения взаимодействий хозяйствующих 
субъектов).

Можно выделить четыре основные направле-
ния взаимодействия субъектов хозяйствования в 
электронном пространстве: В2В (фирма фирме), 
В2С (фирма потребителю), С2В (потребитель 
фирме) и С2С (потребитель потребителю) [4]. Но 
роль этих форм коммуникации в развитии хозяй-
ственной системы, их взаимодействие между со-
бой имело поэтапный характер.

1-й этап: предприниматель формирует отно-
шения в бизнес среде, создает продукт и форми-
рует отношения в электронном пространстве с 
потребителем (рис. 2).

Рис. 2. I этап развития сетевых сообществ  
(как соотношения основных направлений взаимодействия 

субъектов хозяйствования) [составлено автором]

Интернет помогает компаниям действовать 
быстрее, точнее, с меньшими затратами, расши-
ряет рамки времени и пространства, позволяет 
кастомизировать и персонализировать предложе-
ние. Организации открывают web-сайты с целью 
распространения информации и продвижения то-
варов и услуг. Они используют интранет для об-
легчения внутренней коммуникации между ра-
ботниками и экстранет для облегчения обмена 
данными, заказами и платежами с поставщиками 
и дистрибьюторами.

2-й этап: данный этап характеризуется тем, что 
связи с бизнес партнерами все больше обусловлива-
ются связями с клиентами (их интересами, ценностя-
ми и потребностями). Активно развивается обратная 
связь (от потребителя к производителю) (рис. 3).

Рис. 3. II этап развития сетевых сообществ 
 (как соотношения основных направлений взаимодействия 

субъектов хозяйствования) [составлено автором]

3-й этап: на данном этапе потребитель активно 
общается с другими потребителями в сетевых со-
обществах, что позволяет ему корректировать 
свои ценности и предпочтения, и после этого уже 
выбирает и строит свои отношения с представи-
телями бизнеса (под влиянием сформировавших-
ся в С2С мнений) (рис. 4).

Рис. 4. III этап развития сетевых сообществ  
(как соотношения основных направлений взаимодействия 

субъектов хозяйствования) [составлено автором]

Проходя все эти этапы, сетевые сообщества 
электронного пространства меняют конституи-
рующие нормы рынка (по Олейнику) [7]:

1. Нарастание континуума потенциальной сво-
боды выбора. Сетевые сообщества позволяют че-
ловеку не только найти информацию о том или 
ином товаре, услуге, производителе, но и рассмо-
треть и выбрать оптимальный из множества вари-
антов удовлетворения своей потребности. Если 
раньше необходимо было приложить усилия по 
поиску вариантов, то теперь эти варианты сами 
«находят» потенциального потребителя.

2. Норма эмпатии. «Индивид действует на 
основе эмпатии, когда он ставит себя на место 
контрагента и пытается понять его ощущения, 
интересы и намерения» [7]. Здесь следует разде-
лять, с одной стороны, желание понять ощуще-
ния другого на основе аффекта, личной привязан-
ности и симпатии и, с другой стороны, эмпатию 
как элемент целерационального действия. В пер-
вом случае речь идет о психологическом феноме-
не, который по определению ограничен узким 
кругом близко знакомых лиц. В последнем же 
случае «индивид пытается встать на лишенную 
эмоциональной окраски позицию контрагента: 
продавца, покупателя, кредитора, любого друго-
го субъекта рыночных отношений» [7]. Напри-
мер, когда производитель старается выяснить от-
ношение потенциального покупателя к его про-
дукции, пытается увидеть ее глазами покупателя. 
Сетевые сообщества меняют не саму суть, но ме-
ханизм «работы» нормы эмпатии: теперь потре-
битель сам предоставляет необходимую инфор-
мацию о своих нуждах, желаниях и потребно-
стях, что облегчает, ускоряет и снижает затраты 
действий производителя на основе эмпатии. 

Характерным примером может служить кра-
удсорсинг (термин был введен в 2006 г. Джеффом 
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Хау и Марком Робинсоном) [10]. Краудсорсинг – 
это часть того, что Эрик фон Хиппель называет 
«инновацией с расчетом на пользователя», при 
которой компании-производители полагаются на 
пользователей не только в вопросе формулировки 
потребностей, но и в определении изделий и усо-
вершенствований, которые бы удовлетворили эти 
потребности [9].

3. Норма доверия. Доверие заключается в 
«ожидании определенных действий окружаю-
щих, которые влияют на выбор индивида, когда 
индивид должен начать действовать до того, как 
станут известными действия окружающих». На 
рынке доверие контрагентов воплощается в де-
персонифицированной форме, так как круг участ-
ников сделок не ограничен лично знакомыми 
людьми. Товар «говорит» сам за себя, репутация 
производителя является залогом качества и на-
дежности. Однако в глобализирующемся мире то-
вары все чаще подделывают, повышаются затра-
ты на идентификацию качества желаемого това-
ра. Все это подрывает доверие. Сетевые же сооб-
щества восстанавливают норму доверия, персо-
нифицируя «деперсонифицированнное» доверие 
в специфической форме. 

4. Норма утилитаризма. Норма рыночной кон-
ституции – это сложный утилитаризм (когда ин-
дивид максимизирует свою полезность, осущест-
вляя продуктивную деятельность) в отличие от 
простого утилитаризма (когда индивид пытается 
максимизировать свою полезность, не основываясь 
на своей продуктивной деятельности) [7]. Совре-
менные ИКТ и сетевые сообщества воспроизводят 
этот институт в специфической форме: происходит 
своеобразное дополнение сложного утилитаризма, 
когда индивид может максимизировать полезность 
за счет присвоения информации, то есть без обяза-
тельного увеличения собственной продуктивно-
сти – в сетевой экономике такая максимизация 
возможна за счет сетевых эффектов (такого свой-
ства сетевых сообществ как эмерджентность) [2].

Например, краудкастинг (сrowdcasting) – рас-
пространение информации о проблеме среди ши-
рокой аудитории в тайной надежде, что кто-
нибудь сможет ее решить), краудфандинг 
(сrowdfunding) – это коллективное сотрудниче-
ство людей (доноров), которые добровольно объе-
диняют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило через Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций (реципи-
ентов)). Эволюция рынка краудфандинга была ис-
ключительной за последние несколько лет: от 530 
млн. долл. США, полученных с 200 платформ по 
всему миру в 2009 г. до 2,7 млрд. долл. США от 
600 платформ в 2012 г. [5].

5. Норма легализма – уважение к законам и го-
товность добровольно подчиняться им [7]. Сете-
вые сообщества начали развиваться на основе не-
формальных правил, складывающихся в них. И 
поскольку люди непосредственно участвуют в 
создании этих правил и чтобы гармонично суще-
ствовать в сетевом сообществе, увеличивая цен-
ность сети, они добровольно их соблюдают. То 
есть легализм распространяется на неформаль-
ные правила.

Таким образом, если в самом начале становле-
ния сетевых сообществ создателями дискурса 
были сами участники, первопроходцы и соб-
ственно строители этих сообществ, первоначаль-
ным интересом которых был сам процесс, техно-
логия и жизнедеятельность сообществ, то посте-
пенно наряду с распространением явления и при-
влечением широких масс содержательность и 
ценность самих сетевых сообществ росла. Дан-
ная тенденция развивалась параллельно с общи-
ми закономерностями развития всего Интернет-
сообщества, которые в итоге привели к формиро-
ванию Интернета нового поколения – так называ-
емого Web 2.0. Общая идея новой платформы мо-
жет быть выражена триадой «активность, инте-
грация и свобода самовыражения». Постепенно 
увеличивалась возможность реального участия 
пользователей в формировании содержания вир-
туального пространства. 

Таким образом, сетевые сообщества электрон-
ного пространства как институт предполагает 
взаимоотношения между всеми сетями, внутри 
каждой сети и определяющей ролью отношений 
С2С.

Рис. 5. Сетевые сообщества как институт (аспект 
соотношения основных направлений взаимодействия 

субъектов хозяйствования) [составлено автором]

Подводя итог, следует отметить, что сетевые 
сообщества в своем развитии прошли несколько 
этапов: с точки зрения роли в осуществлении хо-
зяйственной деятельности (от дополняющей фор-
мы к равнозначной и, наконец, к доминирующей 
форме хозяйственных отношений); с точки зре-
ния соотношения основных форм взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования (1. Отдельное 
(параллельное) развитие отношений В2В и В2С; 
2. Активное использование обратной связи с кли-
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ентами – С2В, что в свою очередь определяет от-
ношения В2В; 3. Определяющая роль отношений 
С2С в системе хозяйственных взаимосвязей). 
Кроме того сетевые сообщества электронного 
пространства изменяют такие конституирующие 
нормы рынка как свободу выбора, доверие, эмпа-
тию, легализм и утилитаризм. Все это свидетель-
ствует о становлении данных сообществ как 
драйверов институциональных трансформаций в 
глобальной экономике. А их постоянное дина-
мичное развитие и все большая имплементация в 
хозяйственные практики обусловливают необхо-
димость их дальнейшего исследования.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В умовах ринкових відносин проблема аналізу та 
оцінки ризиків зовнішнього середовища приймає 
все більше самостійне значення як важлива скла-
дова частина теорії і практики управління підпри-
ємством. Потреба в дослідженнях в цій галузі є не 

тільки актуальною, але й істотно зростає в період 
динамічних змін в економічному та соціальному 
розвитку країни.

Зовнішній ризик безпосередньо не залежить 
від діяльності підприємства і слабо або зовсім не 
піддається контролю з його боку. Тим не менш, 
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ОЦІНЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЦЕНИВАНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

EVALUATION OF EXTERNAL RISKS IN ACTIVITY OF MACHINERY ENTERPRISES  
OF ODESSA REGION

Стаття присвячена проблемам розробки системи оцінок зовнішніх ризиків, які можуть впливати на 
процес функціонування підприємств машинобудівної галузі. В роботі запропоновані методичні та 
практичні рекомендації, спрямовані на безпосереднє оцінювання підприємницьких ризиків мезо- та 
макрорівнів. Продемонстровано використання запропонованої методики на прикладі оцінювання 
зовнішніх ризиків шести підприємств машинобудування Одеської області. Зроблено висновки щодо осо-
бливостей функціонування машинобудівних підприємств у сучасних умовах.

Ключові слова: ризик, оцінювання ризику, метод експертних оцінок, ризики зовнішнього середовища, ризи-
ки макрорівня, ризики мезорівня.

Статья посвящена проблемам разработки системы оценок внешних рисков, которые могут влиять на 
процесс функционирования предприятий машиностроительной отрасли. В работе предложены методиче-
ские и практические рекомендации, направленные на непосредственное оценка предпринимательских 
рисков на мезо- и макроуровнях. Продемонстрировано использование предложенной методики на приме-
ре оценки внешних рисков шести предприятий машиностроения Одесской области. Сделаны выводы об 
особенностях функционирования машиностроительных предприятий в современных условиях.

Ключевые слова: риск, оценка риска, метод экспертных оценок, риски внешней среды, риски макроуровня, 
риски мезоуровня.

Article is devoted to the problems of development of a system of assessments of external risks that can affect the 
process of functioning of machine-building industry. Paper proposes methodological and practical recommendations 
to the direct assessment of business risks of meso- and macro levels. The usage of the proposed method is 
demonstrated on the example of the assessment of external risks of six machine-building enterprises of Odessa 
region. Conclusions are drawn about the features of the functioning of machine-building enterprises in the modern 
conditions.

Key words: risk, risk assessment, method of expert estimates, the risks of the external environment, the macro-level 
risks, the risks of meso-level.
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оцінка та врахування зовнішніх ризиків є необхід-
ними в процесі ризик-менеджменту, оскільки вона 
дозволяє повніше аналізувати діяльність господа-
рюючих суб’єктів. 

Аналіз досліджень та публікацій останніх 
років. В останні роки дослідженню ризиків та їх 
економічній оцінці приділяється все більше і біль-
ше уваги, а розгляду його ролі та впливу на під-
приємницьку діяльність присвячується всезроста-
юче число робіт. Зокрема можна виділити праці 
таких вчених, як В. В. Вітлінський, Г. Л. Вер-
битцька, Л. І. Донець, В. М. Гранатуров та ін.

Виділення раніше невирішених частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на те, що в про-
цесі свого функціонування підприємства постійно 
стикаються з ризиком, феномен цього явища і досі 
є вивченим недостатньо. На даний момент не іс-
нує загальноприйнятого трактування поняття ри-
зику, відсутня єдина класифікація ризиків, не іс-
нує наукових робіт, які б повністю змогли проана-
лізувати цю економічну категорію і оцінити сту-
пінь впливу всього комплексу ризиків на діяль-
ність підприємства.

Мета статті. Метою даної роботи є удоскона-
лення методів кількісного аналізу зовнішніх ризи-
ків та ілюстрація проведеного аналізу на прикладі 
однієї з галузей промисловості.

Результати дослідження. Призначення аналі-
зу ризиків зовнішнього середовища полягає в 
отриманні необхідних даних для полегшення про-
цедури прийняття рішень на підприємствах. Еко-
номічна оцінка ризику включає в себе два напря-
ми, що доповнюють один одного: якісна оцінка і 
кількісна оцінка. 

В ході якісної оцінки визначають причини та 
чинники виникнення ризику, а також його потен-
ційні області. 

Кількісна оцінка ризику полягає в оцінці сту-
пеня ризику (ймовірності настання ризикової по-
дії, а також рівня його впливу на суб’єкт) підпри-
ємства в цілому або його окремих елементів. Ймо-
вірність кожного типу ризиків і збитки, викликані 
ними, різні, тому необхідно їх прогнозувати і, по 
можливості, розраховувати [2]. Способи розра-
хунку ступеня впливу ризиків різноманітні і в до-
статній мірі висвітлені в економічній літерату-
рі [1,3,5-8].

В основу даної статті покладено методику роз-
рахунку ризиків, розроблену Інвестиційно-
фінансовою групою і Російською фінансовою 
корпорацією, адже вона, на наш погляд, є однією з 
найбільш адаптованих до сучасних економічних 
умов методик. У цій методиці ризики діляться за 
характером впливу на прості та складні. При цьо-
му складні ризики є об’єднанням простих ризиків, 

визначених повним переліком непересічних по-
дій, кожна з яких, в свою чергу, досліджується 
окремо. 

Завданнями, які розв’язуються в ході кількіс-
ного аналізу ризиків, є: складання вичерпного пе-
реліку ризиків; визначення питомої ваги кожного 
простого ризику по всій їхній сукупності; оцінка 
ймовірності настання подій, що відносяться до 
кожного простого ризику; визначення бальної 
оцінки за всіма ризиками проекту [4]. 

Ми пропонуємо наступну послідовність екс-
пертної оцінки зовнішнього ризику.

1. Визначення зовнішніх ризиків мезо- та ма-
крорівня.

2. Оцінка ймовірності настання певного ризику.
На даному етапі кожному експерту було пред-

ставлено перелік ризиків підприємства та стави-
лось завдання оцінити ймовірність їх настання за 
системою оцінок:

0,00 – 0,25 – ризик розглядається як несуттєвий;
0,25 – 0,50 – ризик, швидше за все, не реалізу-

ється;
0,50 – 0,70 – про настання ризику нічого певно-

го сказати неможна;
0,70 – 0,85 – ризик, швидше за все, реалізується;
0,85 – 1,00 – ризик реалізується майже напевно.
Статистична обробка результатів передбачає 

оцінювання ступеня узгодження думок експертів, 
мірою якої може слугувати коефіцієнт конкорда-
ції. Якщо коефіцієнт має високе значення, а думки 
експертів признані несуперечливими, то можна 
розрахувати середню ймовірність реалізації ризи-
ків. У якості додаткової перевірки можна користу-
ватися правилом узгодженості думок експер-
тів [4].

3. Ранжування ризиків за рівнями, які визнача-
ють важливість кожної групи певного рівня, тобто 
встановлення пріоритету кожної групи ризику.

4.  Визначення питомої ваги простого ризику 
у всій сукупності ризиків мезо- чи макрорівня.

Для цього введемо наступні умовні позначен-
ня:

Si – простий ризик;
і – загальне число ризиків підприємства, отже

 і = 1,2,3…n;
Qj – група пріоритету;
j – загальне число пріоритетів, отже j = 1,2,3…k, 

причому, k<n;
Wj – вага пріоритетної групи ризику;
Wsj – вага простих ризиків за групами пріори-

тету Qj, Wj>0, ∑Wj=1;
Cj – кількість ризиків, що входять у пріоритет-

ну групу Qj.
5. Розрахунок ваги кожного простого ризику в 

межах інтервалу від нуля до одиниці. 
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Перший і останній рівні ранжування мають 
максимальне та мінімальне значення відповідно. 
Відношення ваги ризиків першого і останнього 
пріоритетів фіксується рівним f, тобто фіксується 
у скільки разів перший пріоритет вагоміший за 
останній:

 1

j

W
f

W
= .   (1)

6. Визначення ваги групи з найменшим пріори-
тетом за формулою:

 2
( 1)kW

k f
=

+
.   (2)

7. Визначення ваги всіх інших груп пріоритетів 
за формулою:

 (( ) 1))
1

k
j

W k j f j
W

k
− + −

=
−

.   (3)

8. Розрахунок ваги простих ризиків, що вхо-
дять до відповідної пріоритетної групи, за допо-
могою формули:

 j
i

j

W
Ws

C
= .   (4)

З цієї формули випливає, що всі прості ризики 
усередині однієї пріоритетної групи мають одна-
кові ваги, тобто якщо пріоритети заздалегідь не 
встановлюються, то всі вони мають однакові ваги 

1
iW n= .
9. Визначення підсумкової оцінки за ризика-

ми підприємства на мезо- та макрорівні здійсню-
ється за формулою: i ir W P=∑  (5), де Pi – середня 
ймовірність реалізації i-го ризику. 

Отже, для визначення ступеня впливу ризиків 
мезо- та макрорівня на машинобудівні підприєм-
ства Одеської області, які генеруються ринковим 
середовищем, нами було враховано думки керів-
ників (33%) та спеціалістів (67%) шести таких під-
приємств. У вибірку увійшли: ТОВ «Холдингова 
компанія «Мікрон», ТОВ «Південна електротех-
нічна компанія», ТОВ «Верстатонормаль»,  
ПАТ «Одеський завод з випуску ковальсько-
пресорських автоматів», ПАТ «Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів» та ПАТ «Ви-
робниче об’єднання «Холодмаш».

Зазвичай одні елементи мезо- та макросередо-
вища підприємств становлять більшу небезпеку, 
ніж інші, тому в продовженні нашого аналізу ми 
запропонували експертам розбити систему ризиків 
зовнішнього середовища на підсистеми, для того 
щоб виявити такі його ділянки або компоненти, 
які є найбільш ймовірним джерелом небезпеки.

Таким чином, на першому етапі нашого дослі-
дження експертами були виявлені великі групи 
ризиків мезо- та макрорівнів та визначені компо-
ненти системи, які можуть спричинити виникнен-

ня ризику (прості ризики). В табл. 1 приведені 
причини і джерела ризику, що створюють небез-
пеку та обумовлюють виникнення збитку або не-
доотримання прибутку.

Зовнішні ризики різних рівнів були обрані з 
урахуванням особливостей функціонування ма-
шинобудівних підприємств в сучасних умовах.

Подальший кількісний аналіз полягає в оцінці 
ступеня як окремих простих ризиків, так і зовніш-
нього ризику в цілому за допомогою обраної ме-
тодики використання експертних оцінок.

Таким чином, в табл. 1 представлений перелік 
найбільш поширених зовнішніх ризиків машино-
будівних підприємств: було розглянуто 16 (n = 16) 
простих ризиків, що були об’єднанні у 6 груп прі-
оритетів (k = 6).  

Згідно з описаним алгоритмом експертної оцін-
ки ризиків мезо- та макро- рівнів, наступним кро-
ком є оцінка ймовірності реалізації подій, що від-
носяться до кожного простого зовнішнього ризику 
підприємства. З цією метою ми використовували 
думки респондентів, які оцінили ймовірність реалі-
зації ризиків, керуючись запропонованою вище 
системою оцінок. На кожному з підприємств було 
залучено не менш ніж три експерти, а їх оцінки 
були піддані аналізу на суперечливість, який пока-
зав можливість використання їх у розрахунках. 

У табл. 2 представлено усереднені результати 
оцінки виникнення ризиків мезо- та макрорівнів для 
машинобудівних підприємств Одеської області.

У табл. 2: підприємство 1 – ТОВ «Холдингова 
компанія «Мікрон», 2 – ТОВ «Верстатонормаль», 
3 – ТОВ «Південна електротехнічна компанія», 
4 – ПАТ «Одеський завод з випуску ковальсько-
пресорських автоматів», 5 – ПАТ «Одеський за-
вод радіально-свердлильних верстатів», 6 –  
ПАТ «Виробниче об’єднання «Холодмаш».

За результатами проведеної оцінки ймовірнос-
ті реалізації ризиків, що супроводжують діяль-
ність машинобудівних підприємств на мезо- та 
макро- рівнях, можна зробити наступні висновки: 
серед простих ризиків, що характеризуються най-
більш високою ймовірністю появи є наступні: не-
досконалість законодавчої бази, нестабільність 
податкового законодавства, неправомірні або не-
передбачені дії органів місцевої влади та місцево-
го самоврядування, нестабільність державної вла-
ди та неефективна економічна політика 
(адміністративно-законодавчі ризики); зростання 
рівня цінової та нецінової конкуренції (ринкові 
ризики); несприятливі зміни валютних курсів іно-
земних валют по відношенню до вітчизняної ва-
люти (фінансові ризики); неможливість партнера 
виконати свої фінансові зобов’язання перед під-
приємством (ризики ненадійності партнера). 
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Для подальшого втілення методу в життя згід-
но з розробленим алгоритмом оцінки зовнішнього 
ризику, ми визначили пріоритетність кожної гру-
пи ризиків, тобто визначили ступінь їх важливос-
ті, що і наведено в табл. 3. 

Значення пріоритетів у табл. 3 наведені у від-
повідності до узгоджених оцінок експертів, де 1 – 
значення найвищого пріоритету, а 6 – найменшо-

го. Порядкові номера підприємств співпадають із 
даними таблиці 2. 

Проведена експертна оцінка пріоритетності 
впливу окремих груп простих ризиків на загаль-
ний рівень економічного ризику підприємств де-
тально характеризує зовнішнє середовище функ-
ціонування машинобудівних підприємств Одесь-
кої області. 

Таблиця 1
Ризики зовнішнього середовища промислових підприємств

Ризики, Si, i = 1,n Негативний вплив на підприємство Группа пріоритета,
Qj, j = 1,k

Мезорівень
Ринкові ризики

S1 – Ризик монополізації ринку Втрата ринкового положення, 
незатребуваність продукції, зниження 
прибутків Q1

S2 – Ризик зростання цінової та нецінової 
конкуренції
S3 – Ризик зниження попиту на продукцію 
фірми

Виробничі (технічні) ризики
S4 – Ризик впровадження прогресивних 
технологічних процесів на інших 
підприємствах галузі

Отримання іншими підприємствами 
конкурентних переваг через меншу 
собівартість виробництва, зростання 
собівартості продукції підприємства, 
зупинка виробництва

Q2S5 – Ризик перебоїв з паливом та 
електроенергією
S6 – Ризик зміни цін на сировину і матеріали
S7 – Ризик зміни цін на обладнання

Ризики ненадійності партнера
S8 – Ризик неплатоспроможності покупців Незбалансованість очікуваних доходів 

і витрат, висока невизначеність 
розмірів майбутніх платежів

Q3S9 – Ризик недоотримання або несвоєчасного 
отримання оплати за реалізовану продукцію

Макрорівень
Фінансові ризики

S10 – Ризик несприятливих змін валютних 
курсів

Зниження реального значення 
прибутку підприємства Q4S11 – Ризик втрати грошей через інфляційні 

процеси
Адміністративно-законодавчі ризики

S12 – Недосконалість законодавчої бази Додаткові витрати, зниження чистого 
прибутку підприємства

Q5

S13 – Нестабільність податкового законодавства 
(зростання податкових ставок, введення нових 
видів податку)
S14 – Неправомірні або непередбачені дії 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування

Політичні ризики
S15 – Ризик нестабільності державної влади Зменшення доступу до фінансових, 

трудових і сировинних ринків; 
контроль за цінами, товарами, 
діяльністю; валютні обмеження; 
обмеження грошових переказів за 
кордон

Q6
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Як свідчать дані таблиці 3, за думкою усіх рес-
пондентів політичні та адміністративно-
законодавчі ризики мають найбільш руйнівний 
вплив на ефективне функціонування машинобу-
дівних підприємств. Ці два види макроекономіч-
них ризиків входять до складу ризиків країни та 
безпосередньо впливають на інвестиційну, інно-
ваційну та виробничу активність підприємств і 
визначають вибір стратегічного напрямку підпри-
ємницької діяльності. Вони є актуальними для 
всіх учасників ринку і залежать від соціальної, по-
літичної та економічної стабільності держави 
функціонування компанії.

Підтвердити висновки опитаних експертів мо-
жуть й інші спеціалісти. Так, на цей час існує ряд 

організацій, що регулярно аналізують рівень ри-
зику окремих країн на основі систематизованих та 
чітко сформованих принципів та методик, як то ме-
тод «старих знайомств», «великих турів», метод 
«дельфійського оракула», метод PSSI, Ecological 
Approach, ASPRO/SPAIR, ESP, модель І. Вальтера, 
модель В. Тихомирова, Prince-модель тощо.

Одним із загально відомих методів оцінки кра-
їнного ризику є дослідження, яке проводить жур-
нал «Euromoney» [9] двічі на рік. Визначенням 
рівня макроризику займаються близько 250 спеці-
алістів, які за допомогою різних методів експерт-
них опитувань проводять аналіз, що дозволяє 
отримати знання щодо економічної та політичної 
ситуації в країні. 

Таблиця 2
Ймовірність реалізації простих ризиків для промислових підприємств Одеської області

Вид ризику
Ймовірність реалізації ризику 

на підприємствах
1 2 3 4 5 6

Ризик монополізації ринку 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,7
Ризик зростання цінової та нецінової конкуренції 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7
Ризик зниження попиту на продукцію фірми 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 0,6
Ризик впровадження прогресивних технологічних процесів 
на інших підприємствах галузі 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5

Ризик перебоїв з паливом та електроенергією 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Ризик зміни цін на сировину і матеріали 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
Ризик зміни цін на обладнання 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Ризик неплатоспроможності покупців 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6
Ризик недоотримання або несвоєчасного отримання оплати 
за реалізовану продукцію 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4

Ризик несприятливих змін валютних курсів 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
Ризик втрати грошей через інфляційні процеси 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Недосконалість законодавчої бази 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Нестабільність податкового законодавства (зростання 
податкових ставок, введення нових видів податків) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Неправомірні або непередбачені дії органів державної влади 
та місцевого самоврядування 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9

Ризик нестабільності державної влади 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Неефективна економічна політика 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Таблиця 3
Ранжування груп пріоритетів за ступенем важливості для машинобудівних підприємств  

Одеської області

Групи пріоритетів Значення пріоритету для підприємств
1 2 3 4 5 6

Ринкові ризики 5 3 4 5 6 3
Виробничі (технічні) ризики 4 4 5 4 4 4
Ризики ненадійності партнера 6 6 6 6 3 5
Фінансові ризики 3 5 3 3 5 6
Адміністративно-законодавчі ризики 1 1 1 1 1 1
Політичні ризики 2 2 2 2 2 2
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В залежності від величини рейтингу країнних 
ризиків кожна із країн отримує бали в діапазоні 
від нуля (максимальний ризик) до ста (мінімаль-
ний ризик). Результуюча оцінка включає 6 показ-
ників, кожен з яких має свою вагу: економічне по-
ложення (30%), політичний ризик (30%), струк-
турна соціально-економічна оцінка (10%), показ-
ники заборгованості (10%), кредитний рейтинг 
країни (10%) [9].

У таблиці рейтингів Euromoney у 2013 р. в 
трійці лідерів серед 186 країн світу перебували 
Норвегія (93,4), Люксембург (91,7) і Швейцарія 
(90,3). Найбільш високі показники серед країн 
СНД мали: Російська Федерація (59 місце), Казах-
стан (75), Азербайджан (81), Вірменія (89) та Біло-
русія (98). Україна займала 122 місце. Більш того, 
згідно з оцінками експертів журналу, на початку 
2014 р. Україна втратила ще 13 позицій та посіла 
135 місце, що є одним із найгірших результатів се-
ред усіх європейських країн. Таким чином, тільки 
за 6 останніх років наша країна втратила 46 пози-
цій.

Вивчаючи причини відставання України від 
вказаних вище країн СНД, ми прийшли до висно-
вку, що найбільш значні негативні відмінності 
спостерігаються за показниками економічного по-
ложення (більш ніж на 12 балів в середньому), що 
є наслідком нестабільності банківської системи, 
дефіциту бюджету, великого державного боргу і 
нестабільності валюти; та за показниками полі-
тичного ризику (більш ніж 7 балів в середньому), 
низькі бали яких обумовлені високим рівнем ко-
рупції, відсутністю доступу до інформації про ді-
яльність органів влади, неефективністю держав-
них інститутів, відсутністю системності управлін-
ня та регуляторної політики.

Отже, Україна має дуже нестабільний рейтинг, 
що збільшує загрози негативного впливу зовніш-
нього політичного середовища на діяльність під-
приємств та потребує врахування при прийнятті 
управлінських рішень щодо вибору напрямків ді-
яльності. Таким чином, міжнародні дослідження 
підтверджують думки опитаних спеціалістів з 
приводу надання категоріям політичних та 
адміністративно-законодавчих ризиків високого 
пріоритетного значення.

Тим не менш, значення пріоритетів інших груп 
простих ризиків для обраних машинобудівних 
підприємств Одеської галузі розбігається. 

Серед груп, що залишились, експерти ТОВ 
«Верстатонормаль» та ПАТ «Виробниче 
об’єднання «Холодмаш» визнають групу ринко-
вих ризиків найбільш впливовою, що пояснюєть-
ся, перш за все, наявністю сильних конкурентів та 
зниженням попиту на продукцію цих фірм. Так, 

ТОВ «Верстатонормаль» є орієнтованим на ви-
робництво ненарізних та нарізних виробів з чор-
них металів та має частку ринку у 2,1%, у той час, 
як таким великим конкуруючим фірмам, як ВАТ 
«Дружківський завод метизний» та ТОВ «Завод 
метизних виробів», належить значно більший сег-
мент ринку – 52,0% та 23,7% відповідно. Разом з 
тим, виробництво підприємства в натуральному 
вираженні в останні п’ять років знизилось на 
72,6%.

Не краща ситуація склалася і для виробничого 
об’єднання «Холодмаш»: на ринках продажу про-
мислових установ для кондиціювання повітря та 
теплових насосів і морозильного промислового 
обладнання (що є основною продукцією фірми) 
воно займає лише 0,1% ринку, у той час, як його 
найближчим конкурентам ПП «Веза-Україна» та 
ЗАО «УКСНАБ» належать 97,9% та 68,4% ринків 
відповідно; виробництво означених товарів за 
останні роки знизилось втроє. 

Фахівці Південної електротехнічної компанії 
визнають групу ринкових ризиків як групу помір-
ного впливу. З одного боку, підприємство має зна-
чних конкурентів на ринку продажу пристроїв ке-
рування (ЗАТ «Берегівський радіозавод», Держав-
не виробництво «Виробниче об’єднання «Київп-
рилад») та на ринку деталей для апаратури (ЗАТ 
«Радій»), тим не менш частка ринку самої Півден-
ної електротехнічної компанії зростає (із 4,6% у 
2009 р. до 6,3% у 2013 р. на ринку пристроїв керу-
вання та із 0,2% до 0,3% на ринку деталей для апа-
ратури).

Експерти усіх інших підприємств (ТОВ «Хол-
дингова компанія «Мікрон», ПАТ «Одеський за-
вод з випуску ковальсько-пресових автоматів», 
ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 
верстатів») вважають цю групу простих ризиків 
набагато менш впливовою, оскільки кожне з них 
має велику частку ринку при виробництві своєї 
продукції; а в останні роки їм також була харак-
терна тенденція до збільшення цієї частки, що 
зводить до мінімуму ризики монополізації, зни-
ження попиту та зростання конкуренції до мініму-
му. Особливо це стосується Одеського заводу 
радіально-свердлильних верстатів, яке, не зважа-
ючи на загальну неприбутковість діяльності, на 
ринку виробництва металорізних верстатів для 
свердління, розточування, фрезерування, нарізу-
вання зовнішньої або внутрішньої різьби збільши-
ло свою частку до 75,0%.

Не зважаючи на те, що група виробничих (тех-
нічних) ризиків може завдати значної шкоди під-
приємствам внаслідок збільшення собівартості 
продукції внаслідок зміни цін на сировину, облад-
нання та матеріали, зупинки виробництва у ре-
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зультаті перебоїв з паливом та електроенергією, 
недоотримання прибутку у порівнянні із конку-
рентами, які вживають більш прогресивне облад-
нання тим самим зменшуючи свою собівартість, 
майже всі підприємства (окрім Південної електро-
технічної компанії) визначили цю групу ризиків 
групою середнього впливу та надали їй значення 
пріоритету 4.

З огляду на те, що всі підприємства функціону-
ють на ринку України більш сорока років та мають 
чітко сформоване коло контрагентів, переважна час-
тина респондентів надала групі ризиків ненадійнос-
ті партнера найменше значення пріоритету. Єдиним 
підприємством, для якого значення пріоритету цієї 
групи ризиків є високим стало Одеський завод 
радіально-свердлильних верстатів, для якого харак-
терні надзвичайно високі значення показників де-
біторської заборгованості підприємства.

Достатньо високе, третє, місце пріоритету для 
половини підприємств (Холдингова компанія 
«Мікрон», Південна електротехнічна компанія та 
Одеський завод з випуску ковальсько-пресових 
автоматів) займає група фінансових ризиків, що 
здебільшого пояснюється високим об’ємом екс-

порту та імпорту цих підприємств. Так, у 2013 р. 
цими компаніями було вивезено продукції в се-
редньому на 2,8 млн. грн., а завезено – на 1,1 млн. 
Можливі фінансові втрати у результаті зміни кур-
су валют, який може відбутися в період між укла-
данням контракту і фактичним виробництвом роз-
рахунків по ньому, оцінюються цими компаніями 
досить високо. Всі інші підприємства сприймають 
цю групу ризиків здебільшого незначною.

Для подальших розрахунків зовнішнього ризи-
ку ми визнали за доцільне припустити, що пер-
ший пріоритет є більш значимим ніж останній у  
6 разів, тобто f = 6. Далі за формулою 2 нами була 
визначена вага групи з найменшим пріоритетом. 
Вона складає W6 =0,048. Вага усіх інших груп прі-
оритетів була визначена за формулою 3. Таким 
чином, вага першої групи склала W1 = 0,286, дру-
гої – W2 = 0,238, третьої – W3 = 0,190, четвертої – 
W4 = 0,143, п’ятої – W5 = 0,095. За формулою
4 було проведено розрахунок питомої ваги про-
стих ризиків для кожного з підприємств. 

В якості прикладу наведемо розрахунок за-
гальної оцінки зовнішнього рівня ризику  
ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон» (табл. 4.) 

Таблиця 4
Зовнішні ризики ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон»

Пріоритети, Qj Ваги групи, 
Wj

Прості ризики, 
Si

Ваги простих 
ризиків, Wsi Ймовірність, Рі Бал, WsiPi

Q1 0,0952

S1 0,0317 0,2000 0,0063

S2 0,0317 0,4000 0,0127

S3 0,0317 0,2000 0,0063

Q2 0,1429

S4 0,0357 0,3000 0,0107

S5 0,0357 0,2000 0,0071

S6 0,0357 0,4000 0,0143

S7 0,0357 0,3000 0,0107

Q3 0,0476
S8 0,0238 0,5000 0,0119

S9 0,0238 0,3000 0,0071

Q4 0,1905
S10 0,0952 0,6000 0,0571

S11 0,0952 0,6000 0,0571

Q5 0,2381

S12 0,0794 1,0000 0,0794

S13 0,0794 1,0000 0,0794

S14 0,0794 0,9000 0,0714

Q6 0,2857
S15 0,1429 1,0000 0,1429

S16 0,1429 1,0000 0,1429

Всього 1,0000 х 1,0000 х 0,7175
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Результати розрахунків впливу ризиків для 
всіх інших підприємств наведені в табл. 5.

Таблиця 5
Ступінь впливу зовнішніх ризиків  

на машинобудівні підприємства Одеської області

Підприємство Оцінка 
ризику

ТОВ «Південна електротехнічна 
компанія» 0,750

ТОВ «Верстатонормаль» 0,725
ПАТ «Одеський завод з випуску 
ковальсько-пресорських автоматів» 0,719

ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів» 0,754

ПАТ «Виробниче об’єднання 
«Холодмаш» 0,771

Визначення підсумкової оцінки за всіма ризи-
ками проекту було здійснено за формулою 5 та 
представлено в табл. 4 в останньому рядку стовп-
чика 6 та в другому стовпчику табл. 5. 

Таким чином, результати кількісного аналізу, 
виконаного за даною методикою, на наш погляд, 
дозволяють виділити найбільш значимі з простих 
ризиків підприємства, а також дати їм узагальне-
ну оцінку.

В довершення аналізу доцільно визначати тип 
області ризику діяльності підприємства. В умовах 
ринкової економіки різні вчені виділяють і різні 
ризикові області. Найбільш доцільною у викорис-
танні нам вбачається чотирьохрівнева градація 
ризикових зон: 

– 0,00 – 0,25 – зона мінімального ризику, в 
рамках якої підприємство ні чим не ризикує;

– 0,25 – 0,50 – зона допустимого ризику, де в 
результаті діяльності підприємство ризикує час-
тиною чистого прибутку;

– 0,50 – 0,75 – зона критичного ризику, де під-
приємство ризикує тим, що в гіршому випадку від-
будеться покриття всіх витрат, а в кращому – одер-
жить прибуток набагато менше розрахункового;

– 0,75 – 1,00 – зона катастрофічного ризику, в 
рамках якої підприємство ризикує втратити не 
тільки прибуток, але і недоотримати передбачува-
ну виручку і витрати відшкодовуватиме за раху-
нок власного капіталу. 

Відмітимо, що наслідки функціонування під-
приємства в перелічених ризикових зонах є дещо 
пом’якшеними з огляду на те, що зовнішні ризики 
впливають на підприємство більш опосередкова-
но, ніж внутрішні і, з теоретичної точки зору, за-
вдають дещо меншої шкоди.

Отже, як свідчать дані проведених розрахун-
ків, остаточна оцінка рівня зовнішнього ризику 

аналізованих промислових підприємств Одеської 
області знаходиться у межах від 0,7 до майже 0,8, 
що свідчить про дуже високий рівень впливу па-
раметру, що оцінювався. 

Порівнявши результати оцінки зовнішнього 
ризику для кожного підприємства із запропонова-
ною шкалою ризикованості, ми можемо зробити 
висновок, що більшість господарюючих суб’єк-
тів (ТОВ «Холдингова компанія «Мікрон»,  
ТОВ «Верстатонормаль», ТОВ «Південна елек-
тротехнічна компанія», ПАТ «Одеський завод з 
випуску ковальсько-пресорських автоматів») зна-
ходиться в зоні критичного ризику; а останні два 
підприємства (ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів», ПАТ «Виробниче 
об’єднання «Холодмаш») перебувають у зоні ри-
зику катастрофічного, що свідчить про необхід-
ність додаткового урахування зовнішнього ризи-
ку при обґрунтування оптимальних рішень щодо 
обрання напрямків розвитку підприємств маши-
нобудівної галузі Одеської області. 

За результатами проведених розрахунків оцін-
ки господарських ризиків, що супроводжують ді-
яльність підприємств промисловості на мезо- та 
макрорівнях в сучасних умовах, можливо зробити 
наступні висновки: 

– найбільш впливовими на ефективність ді-
яльності промислових підприємств є адміні-
стративно-законодавчі та політичні ризики;

– виробничі (технічні) ризики мають однако-
вий вплив на діяльність майже всіх підприємств;

– загальний вплив визначених видів господар-
ського ризику мезо- та макрорівнів можна оцінити 
як дуже високий.

Висновки та пропозиції. Узагальнюючи ре-
зультати аналізу ризиків зовнішнього середовища 
в машинобудуванні, слід зазначити, що ризики 
підприємств галузі характеризуються своєю різ-
номанітністю. При цьому отримані в дослідженні 
результати кількісного аналізу здебільшого пока-
зують загальну ситуацію в галузі, а прийняття рі-
шень щодо управління ризиком має ґрунтуватись 
також і на результатах кількісного аналізу вну-
трішніх ризиків підприємств, проведеного за да-
ними кожного окремого господарюючого 
суб’єкту. 

У той же час відмітимо, що запропоновану ме-
тодику оцінки зовнішнього ризику можливо за-
стосовувати лише для оцінки ризикованості по-
точного періоду, оскільки визначення ймовірнос-
тей виникнення ризику у теперішньому часі для 
часу минулого може дати хибні результати. Од-
нак, якщо зробити оцінку зовнішнього ризику ре-
гулярною процедурою на підприємстві, то її ре-
зультати можливо буде порівнювати із минулими 
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періодами, як і результати внутрішньої оцінки, 
яка, навпаки, може дати об’єктивні дані про функ-
ціонування підприємства в минулі роки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT OF THE SYSTEM  
OF FARMING PROVISION WITH FINANCIAL POTENTIAL

Розглянуто методичні підходи оцінки системи забезпечення фінансовим потенціалом сільського госпо-
дарства. Виділено основні прийоми регулювання системи забезпечення фінансовим потенціалом на дер-
жавному рівні, його цільовий напрямок. Визначено, що забезпечення фінансовим потенціалом, дозволяє 
визначити невідповідність фінансової системи на предмет виникнення проблемних ситуацій в економіці 
та появу кризи фінансового стану суб’єкта господарювання. У результаті синтезу методичних підходів 
макроекономічного аналізу, обґрунтовано спеціальні критерії оцінювання та запропоновано загальний 
дизайн регулювання системи забезпечення фінансовим потенціалом. Обґрунтовано, що порогові значення 
індикаторів визначаються залежно від специфіки досліджуваного явища експертним шляхом. Це дозволяє 
виділити кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції та ризиковані процеси 
фінансового забезпечення в економіці. 

Ключові слова: державне регулювання, сільське господарство, фінансовий потенціал, фінансове забезпечен-
ня, критерії, параметри, індикатори, ризики.

Рассмотрены методические подходы оценки системы обеспечения финансовым потенциалом сельско-
го хозяйства. Выделены основные приемы регулирования системы обеспечения финансовым потенциа-
лом на государственном уровне, его целевое направление. Определено, что обеспечение финансовым по-
тенциалом, позволяет определить несоответствие финансовой системы на предмет возникновения про-
блемных ситуаций в экономике и появление кризиса финансового состояния. В результате синтеза мето-
дических подходов макроэкономического анализа, обоснованно специальные критерии оценки и предло-
жен общий дизайн регулирования системы обеспечения финансовым потенциалом. Обосновано, что поро-
говые значения индикаторов определяются в зависимости от специфики исследуемого явления эксперт-
ным путем. Это позволяет выделить количественные величины, нарушение которых вызывает неблаго-
приятные тенденции и рискованные процессы финансового обеспечения в экономике. 

Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хозяйство, финансовый потенциал, финансовое 
обеспечение, критерии, параметры, индикаторы, риски.

Methodical approaches to assessment of the system of farming provision with financial potential have been 
considered. Basic methods of the government control of the system of provision with financial potential and target 
purpose of the latter have been defined. Provision with financial potential has been proved to reveal inadequacy of 
financial system under problem situations in economy and detect the crisis of a business subject’s financial 

© Трусова Н. В., 2014



19

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 10 (жовтень)

Постановка проблеми. Стабілізація та наро-
щування фінансового потенціалу сільського гос-
подарства – процес тривалий і багатогранний. Він 
вимагає прийняття важливих рішень на макро– і 
макрорівні. Не є виключенням у цьому плані і на-
рощування фінансових потужностей сільськогос-
подарських підприємств, істотне зміцнення їх по-
зицій на ринку з метою забезпечення засобами ві-
тчизняного виробництва на користь прогресивних 
змін їх функціонування, надання певного рівня 
фінансової стабільності, що є надзвичайно важли-
вим для забезпечення сільськогосподарських під-
приємств фінансовим потенціалом, оскільки екс-
тенсивний динамізм розвитку виробництва від-
вернув увагу вчених від завдань покращення та ді-
євості використання вже існуючих та нагрома-
джених їх операційних та фінансових активів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питанням забезпечення фінансовим потенціалом 
певний час не приділялася достатня увага вітчиз-
няних науковців. Нині різні аспекти цієї проблеми 
знаходиться в центрі уваги відомих вчених-
аграрників, зокрема, В.Г. Боронос, Дем’яненка, 
М. І. Залісько, О. В. Гривківської, П. Т. Саблука та 
інших. Проблематика їх досліджень стосується 
багатьох актуальних питань формування, акуму-
лювання та використання фінансових ресурсів на 
рівні держави, галузі сільського господарства та 
сільськогосподарських підприємств. Разом з тим 
залишається значна частина питань, які мало до-
сліджувались або мають дискусійний характер. 
Зокрема, відсутня єдина точка зору щодо мето-
дичних положень регулювання системи забезпе-
чення фінансовим потенціалом, які визначають 
часові, фінансові та ресурсні параметри платіж-
них розрахунках, індикатори фінансового забез-
печення та ряду інших питань.

Метою статті є опрацювання процесів регу-
лювання системи забезпечення сільського госпо-
дарства фінансовим потенціалом, який ґрунтуєть-
ся на прогнозуванні можливих загроз та ризиків, 
оцінки фінансової діяльності суб’єкта господарю-
вання з врахуванням дії всіх можливих чинників 
впливу зовнішнього середовища, з метою досяг-
нення визначених цілей та реалізації програм еко-
номічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Регулювання 
системи забезпечення сільського господарства фі-

нансовим потенціалом, яке базується на здатності 
протидіяти ризикам, передбачає комплексність 
дослідження показників забезпечення фінансово-
го потенціалу і має проводитися у двох напрямах. 
Перший напрям дослідження пов’язаний із ви-
вченням зовнішніх умов функціонування сіль-
ськогосподарських підприємств у контексті аналі-
зу їх фінансового стану та виникнення ризиків. 
Він спрямований на оцінку виникнення фінансо-
вої нестабільності підприємств та сільського гос-
подарства в цілому. Другий напрям дослідження 
покликаний оцінити підгалузеві та регіональні ас-
пекти діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств. Він пов’язаний з визначенням результатів 
функціонування окремих підгалузей і напрямів 
фінансової діяльності сільськогосподарських під-
приємств з урахуванням регіональних особливос-
тей. 

Потреба у першому з визначених нами напря-
мів дослідження викликана тим, що сільське гос-
подарство в Україні є однією з провідних сфер 
економіки, розвиток та ефективність функціону-
вання якої безпосередньо впливає на стан фінан-
сового потенціалу, фінансову міць держави. У 
процесі діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств формуються міжгалузеві зв’язки із 
суб’єктами інших сфер і галузей економіки, сіль-
госптоваровиробники у прямий чи опосередкова-
ний спосіб виступають споживачами або поста-
чальниками більшої частки підприємств країни, їх 
фінансовий потенціал бере участь в обігу фінан-
сових потоків банківської сфери, на ринку сіль-
ськогосподарської продукції складає вагому част-
ку внутрішнього ринку тощо. 

Внаслідок цього будь-які зміни величини фі-
нансового потенціалу миттєво позначаються на 
умовах і результатах функціонування сільсько-
господарських підприємств. Більше того, динамі-
ка негативних тенденції в сільському господар-
стві позначається на подовжені виробничого, опе-
раційного і фінансового циклах сільськогосподар-
ських підприємств, їх інертністю, неспроможніс-
тю швидко пристосуватись до динамічного тиску 
значної кількості ризиків, що спричиняє виник-
ненню порушень у фінансовій діяльності тощо. 
Тому в рамках аналізу зовнішнього середовища, 
функціонування сільськогосподарських підпри-
ємств та забезпечення їх фінансовим потенціалом 

performance. Synthesis of methodical approaches of macroeconomic analysis has resulted in substantiation of the 
special assessment criteria and in general design for controlling the system of provision with financial potential. It 
has been grounded that threshold values of the indicators can be received due to expert evaluation considering the 
specific character of the phenomenon investigated. This enables to define the quantities, violation of which causes 
adverse tendencies and risk processes in financial provision in economy.

Key words: government control, farming, financial provision, criteria, parameters, indicators, risks.
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необхідно вивчати тенденції розвитку фінансово-
го забезпечення в цілому та в аграрній сфері зо-
крема, а також проводити порівняльний аналіз та-
ких тенденцій.

Необхідність здійснення другого напряму ана-
лізу, пов’язаного з оцінкою структурних і регіо-
нальних аспектів забезпечення сільськогосподар-
ських підприємств фінансовим потенціалом, ви-
кликана тим, що структура видів діяльності та те-
риторіальне розташування відіграють визначаль-
ну роль в ефективності функціонування підпри-
ємств. Часто тенденції, притаманні окремим рин-
кам сільськогосподарських культур, а також про-
цеси фінансового забезпечення в регіоні істотні-
ше впливають на фінансові результати господа-
рювання, ніж увесь комплекс фінансових відно-
син в середині підприємства.

У результаті синтезу методичних підходів ма-
кроекономічного аналізу, обґрунтовано спеціаль-
ні критерії оцінювання та запропоновано загаль-
ний дизайн регулювання системи забезпечення 
фінансовим потенціалом, що дало змогу розроби-
ти методичні рекомендації оцінювання індикато-
рів фінансового потенціалу в сільському госпо-
дарстві. 

Методичні рекомендації містять шість груп ін-
дикаторів із 31 показник, за допомогою яких мож-
на комплексно оцінити основні характеристики 
стану і розвитку сільського господарства та порів-
няти їх із загальноекономічними тенденціями. Усі 
показники, що входять до складу методики можна 
умовно поділити на три частини:

1) аналітичні, тобто ті, які уможливлюють ви-
мірювання і аналіз окремих індикаторів (оборот-
ність фінансового потенціалу, рентабельність ви-
користання фінансового потенціалу, показники 
ризику фінансування, рівень забезпечення фінан-
сових потреб тощо). Ці показники становлять 
основу методики і використовуються для обчис-
лення двох наступних груп коефіцієнтів;

2) динамічні – ті, які надають уявлення про змі-
ни індикаторів у часі (індекси оборотності і рента-
бельності використання фінансового потенціалу, 
індекси забезпечення платіжного потенціалу 
тощо). Необхідність цих показників викликана 
тим, що забезпечення фінансовим потенціалом 
являють собою складову динаміки фінансового 
забезпечення, а отже їх аналіз неможливий без за-
стосування індексів і інших динамічних показни-
ків;

3) порівняльні – показники, які уможливлюють 
виявлення співвідношень між фінансовими показ-
никами по сільському господарству і економіці в 
цілому та визначення порівняної глибини проявів 
фінансового забезпечення.

Такий методологічний підхід уможливлює од-
ночасне вивчення умов забезпечення фінансовим 
потенціалом, динаміки та порівняльної характе-
ристики фінансового забезпечення в сільському 
господарстві. Водночас, до складу методики, як 
зазначалося, входить шість груп індикаторів, які 
дозволяють розглянути фінансове забезпечення з 
різних точок зору та ідентифікувати різновид фі-
нансових потреб галузі. Це, разом із визначенням 
динаміки фінансового забезпечення, дозволить 
вчасно розробляти і впроваджувати найбільш 
ефективні заходи державного регулювання та 
формувати дієві механізми забезпечення фінансо-
вим потенціалом сільськогосподарських підпри-
ємств в фінансово-кредитній системі.

Перша з означених груп індикаторів містить 
критерії оцінювання інтенсивності діяльності, а 
саме показники та індекси оборотності фінансово-
го потенціалу. Показники оборотності фінансово-
го потенціалу в економіці та сільському господар-
стві слід обчислювати як співвідношення виручки 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та 
сукупного фінансового потенціалу, вкладеного у 
діяльність сільськогосподарських підприємств, 
включаючи вартість землі. Зауважимо, що за су-
часними методичними підходами, прийнятими на 
Україні [1, 3, 5, 7], оборотність обчислюється з 
урахування вартості фінансових ресурсів без 
збільшення їх на вартість використовуваної у про-
цесі діяльності землі. Відбувається це внаслідок 
того, вартість землі не внесена в бухгалтерському 
обліку до складу фінансових ресурсів сільськогос-
подарських підприємств і не обліковується на їх 
балансі [4]. Проте, ми притримуємося думки, що 
визначення показників інтенсивності і ефектив-
ності використання фінансового потенціалу без 
урахування вартості землі спотворює їх значення і 
робить неспівставними у сільському господар-
стві, де земля є основним засобом виробництва, і 
інших сферах економіки. З цих причин у процесі 
розробки методики оцінювання фінансового по-
тенціалу нами модифіковано показники оборот-
ності. 

Ці два показника відокремлено можуть не оці-
нюватися, адже вони використовуються для об-
числення трьох індексів, які підлягають поглибле-
ному аналізу. Індекси оборотності фінансового 
потенціалу в економіці та сільському господар-
стві по суті є індикаторами динаміки фінансового 
забезпечення і дають змогу виявити тенденції 
прискорення або уповільнення інтенсивності фі-
нансових процесів та встановити ділову актив-
ність, як одного з різновидів фінансової діяльнос-
ті. Порівняльний індекс фінансових процесів по-
казує як вирізняється фінансова активність у сіль-
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ському господарстві та в економіці в цілому. Зау-
важимо, що внаслідок сезонності виробництва та 
подовженості операційного і фінансового циклів 
із-за специфіки функціонування сільськогоспо-
дарських підприємств, слід очікувати, що порів-
няльний індекс фінансових процесів зазвичай 
буде перевищувати одиницю. Проте, його зрос-
тання у динаміці буде свідчити про випереджаюче 
зростання фінансового забезпечення у сільському 
господарстві порівняно з економікою.

Друга група індикаторів застосовується для 
оцінювання ефективності використання фінансо-
вого потенціалу. Для забезпечення адекватності 
оцінок критерії ефективності, як і показники ін-
тенсивності фінансових процесів, мають обчис-
люватися з урахуванням сукупної величини фі-
нансового потенціалу сільськогосподарських під-
приємств, включаючи вартість землі. Показники 
рентабельності використання фінансового потен-
ціалу є одними з найінформативніших критеріїв 
оцінювання фінансового забезпечення. У разі, 
коли рентабельність фінансового потенціалу сіль-
ського господарства значно нижча від ефектив-
ності його використання в інших галузях та еко-
номіці в середньому, це свідчить про зниження 
прибутковості та ймовірність згортання фінансо-
вої діяльності у перспективі. Погіршення дина-
мічних і порівняльного індексів рентабельності 
свідчить про посилення ризику у фінансовій ді-
яльності та її особливе загострення в сільському 
господарстві.

Третя група індикаторів ризиків фінансування 
застосовується виключно для оцінювання виник-
нення та поширеності фінансової кризи. При чому 
як зростання, так і зниження показників цієї групи 
може розцінюватися позитивно чи негативно. Усе 
залежить від ситуації в державі та забезпечення 
платіжного потенціалу у господарюючих суб’єктів 
сільського господарства та економіці в цілому. 
Тому показники цієї групи аналізують у комплек-
сі з індикаторами п’ятої групи. Так, зростання по-
казників ризику фінансування, з одного боку, 
свідчить про активізацію ринку позикових джерел 
фінансування в державі, поліпшення доступу сіль-
ськогосподарських підприємств до кредитних ре-
сурсів і має розцінюватися цілком позитивно. 
Водночас, їх надмірне збільшення може свідчити 
про неспроможність підприємств формувати влас-
ні джерела фінансування, а різке зростання дина-
мічних індексів – про вагомий борговий тягар 
сільськогосподарських підприємств. Виникнення 
тенденції зниження рівня забезпечення платіжно-
го потенціалу свідчить про поширення платіжної і 
фінансової кризи. Поряд з тим, погіршення зна-
чення порівняльного індексу говорить про недові-

ру банківського сектора до сільськогосподарських 
підприємств і порівняно низьку забезпеченість 
сільського господарства позиковими джерелами 
фінансування.

Індикатори четвертої групи дозволяють оціни-
ти інтенсивність фінансових процесів та рівень за-
безпечення фінансових потреб економіки в цілому 
і сільського господарства зокрема. У разі, коли ди-
намічні індекси приросту фінансових ресурсів в 
економіку та сільське господарство не досягають 
одиниці, це свідчить про наявність та зниження ін-
вестиційної діяльності. При чому, зниження порів-
няльного індексу свідчить про її посилення саме у 
сільському господарстві. Зауважимо, що у випад-
ках, коли індекси приросту фінансових ресурсів ві-
дображають поступову активізацію фінансових 
процесів, рівень фінансового забезпеченості 
суб’єктів господарювання може залишатися неза-
довільним. Для його оцінювання необхідно вико-
ристовувати показники рівня забезпеченості фінан-
сових потреб. Індекси зміни цих показників свід-
чать про посилення чи послаблення інвестиційної 
діяльності та фінансового забезпечення у сільсько-
му господарстві порівняно з економікою в цілому.

Індикатори забезпечення платіжного потенціа-
лу є одними з найважливіших показників забезпе-
чення фінансовим потенціалом, адже незадовіль-
ний стан платіжних розрахунків та зростання бор-
гового тягаря свідчить не лише про прояв непла-
тоспроможності, а й про ймовірність виникнення 
взаємопов’язаних із нею стагнаційних процесів, 
бюджетного недофінансування програм розвитку 
сільського господарства тощо. Як зазначалося 
вище, індикатори цієї групи аналізують зміни по-
казників ризиків фінансування. Одночасне погір-
шення показників обох груп свідчить про загаль-
ну фінансову дестабілізацію в економіці та сіль-
ському господарстві.

Індикатори цінової кон’юнктури допомагають 
виявити посилення цінового диспаритету між 
продукцією сільського господарства та інших га-
лузей економіки. Таке посилення цінових диспро-
порцій, як свідчить досвід 1990-х рр. стає рушій-
ною силою виникнення кризи фінансово-
кредитної системи, погіршення мотивації фінан-
сової діяльності, зниження прибутковості і рента-
бельності, соціальних проблем і занепаду цілих 
сільськогосподарських галузей. Тому визначення 
і оцінювання індикатив шостої групи є особливо 
важливим при регулюванні забезпечення сіль-
ськогосподарських підприємств фінансовим по-
тенціалом та реалізація антикризової програми 
економічного розвитку сільського господарства.

Висновки та пропозиції. В цілому практичне 
застосування запропонованих методичних підхо-
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дів оцінювання індикаторів фінансового потенціа-
лу сільському господарстві та економіці дозво-
лить поліпшити динамічний процес забезпечення 
фінансовим потенціалом на мікрорівні. Поряд з 
тим, внаслідок просторової розпорошеності ви-
робництва, залежності його результатів від 
природно-кліматичних і ґрунтових умов, тран-
спортної інфраструктури та віддаленості від цен-
трів збуту продукції, розвитку переробної про-
мисловості району та області, стану платоспро-
можного попиту місцевої громади і багатьох поді-
бних чинників для сільськогосподарських підпри-
ємств особливого значення набуває регіональний 
аспект забезпечення фінансовим потенціалом. 
Відповідно, методики оцінювання системи забез-
печення фінансовим потенціалом регіонів не про-
сто спрямовані на аналіз тенденцій фінансового 
забезпечення, а передбачають виявлення і оціню-
вання рівня регіональних фінансових потреб.
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Постановка проблеми. Розвиток інтелекту-
ального капіталу туристичних підприємств забез-
печується за допомогою розширення сфери охо-
плення аутсорсінгу на підприємстві. Аутсорсінг 
приносить чимало переваг не тільки туристично-
му підприємству, що його використовує і його 
країні, а й підприємству-аутсорсеру та його краї-
ні. Аутсорсінг має суттєвий вплив в індустрії ту-
ризму, адже культивує позитивні соціальні та 
культурні відносини, що сприяє розвитку турис-
тичної індустрії в обох країнах.

Актуальність даної статті полягає в тому, що 
на сьогоднішній день існує потреба у визначенні 
шляхів забезпечення розвитку інтелектуального 
капіталу туристичних підприємств за незмінного 
рівня фінансових ресурсів.

Метою даної статті є розробка і обґрунтуван-
ня теоретичних положень і практичних рекомен-

дацій щодо управління аутсорсінгом для забезпе-
чення розвитку інтелектуального капіталу на ту-
ристичному підприємстві. Досягнення поставленої 
мети передбачає вирішення наступних завдань:

– визначити проблем у впровадженні аутсор-
сінгу на туристичному підприємстві;

– розробити структурно-логічну послідов-
ність впровадження певного виду аутсорсінгу на 
туристичному підприємстві;

– розрахувати результати впровадження 
структурно-логічної послідовності на туристич-
них підприємствах Херсонської області.

Об’єктом дослідження є аутсорсінг на турис-
тичному підприємсвті. 

Предметом дослідження є теоретичні, мето-
дичні, практичні основи і принципи управління 
аутсорсінгом для забезпечення розвитку інтелек-
туального капіталу.

© Чумаченко А. С., 2014
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретиками аутсорсінгу як фактору забезпечення 
розвитку інтелектуального капіталу підприємства 
є такі автори: Н. Білоус, О. Андрійчук, П. Карась, 
Н. Тимановська, Г. Уманців, П. Цибульок, А. Ко-
зирєв, Д. Степанів, С. Грицуленко [1, с. 43], Е. Бру-
кінг, Т. Б’юзен, Г. Міне, Д. Моррісон, Р. Нельсон, 
А. Слівотські, С. Дж. Уінтер, Д. Шнайдер, Ч. Хен-
ді, Л. Едвідсон, Г. М. Десмон, Р. Е. Келлі, Дж. Кел, 
Д. Белл, Д. Петерсон, Т. Паркінсон, Т. А. Стюарт, 
Дж. Тобін та інші [2, с. 31].

Існує чимало причин через які туристичні під-
приємства обирають аутсорсінг окремих функцій 
свого бізнесу [4, с. 16]. Основна увага приділяєть-
ся кінцевому результату, тобто економії часу та 
грошей, крім того мають місце наступні причини:

1. Проблема нестачі ресурсів на туристичному 
підприємстві, що вирішується за допомогою аут-
сорсінгу. Такими ресурсами можуть бути 
працівники-фахівці певного напряму, матеріали, 
інформаційні ресурси тощо;

2. Бажання сконцентрувати увагу на основній 
діяльності туристичного підприємства, не змен-
шуючи при цьому якість периферійних функцій. 
Передання цих функцій на аутсорсінг дозволяє 
відволіктися від другорядних, хоч і важливих пи-
тань, пов’язаних з діяльністю;

3. Можливість забезпечення гнучкості турис-
тичного підприємства в умовах сезонної цикліч-
ності попиту на туристичні послуги. Аутсоріснг 
передбачає можливість залучення більшої кіль-
кості ресурсів у період напливу туристів [5, с. 90].

Передумови використання аутсорсінгу турис-
тичними підприємствами наступні: особливості 
туристичного продукту, що включає цілий комп-
лекс туристичних послуг, посилення конкуренції 
в туристичній галузі, необхідність кооперації ма-
лих та середніх туристичних підприємств в довго-
строковій перспективі, територіальний розподіл 
учасників формування та реалізації туристичного 
продукту.

Туристичне підприємство здійснює різні функ-
ції, які можна поділити на основні та другорядні. 
Основною функцією туристичних підприємств є 
надання туристичних послуг, тобто діяльність ту-
ристичних підприємств, спрямовану на задово-
лення відповідних потреб туристів і передбачає 
організацію розміщення, харчування, трансферів, 
культурно-розважальних програм, паспортно-
візову підтримку тощо. Ця функція забезпечує по-
тік доходів туристичного підприємства, а тому їй 
необхідно приділяти найбільшу увагу. До друго-
рядних функцій туристичного підприємства нале-
жать такі, як: бухгалтерський облік, економічна 
безпека, колл-центр, юридична підтримка, підбір 

та навчання персоналу, інформаційні технології.
На аутсорсінг, в основному, передають друго-

рядні функції. Частини основної функції можуть 
передаватися на аутсорсінг тільки в умовах від-
сутності або крайньої нестачі власних потужнос-
тей і відповідного професійного рівня аутсорсера 
та якості послуг, що надаються [3, с. 39].

Маючи на меті впровадження аутсорсінгу для 
виконання окремих функцій, туристичне підпри-
ємство повинно враховувати те, що аутсорсінг не 
вирішить всіх його проблем, він не забезпечить 
покращення ефективності без відповідного контр-
олю, він не сприятиме економії фінансових ресур-
сів без чітко встановлених правил, прописаних у 
договорі аутсорсінгу. Крім того, впровадження 
аутсорсінгу несе в собі такі проблеми:

– після підписання договору аутсорсінгу і пе-
ренесення відповідальності та ризиків мінімізу-
ється взаємодія між підприємством-замовником 
та підприємством-аутсорсером, вона зводиться до 
нечастих перевірок ефективності діяльності аут-
сорсера. Це пов’язано із такою перевагою аутсор-
сінгу, як невтручання у передані функції. Саме ця 
перевага призводить до помилок в перших досві-
дах впровадження аутсорсінгу. Використання по-
слуг аутсорсера потребує від туристичного під-
приємства наявності навиків управління такими 
відносинами;

– маючи на меті досягнення економії туристич-
не підприємство заключає договір аутсорсінгу, 
адже підприємство-аутсорсер має компетенції, що 
відсутні у підприємства-замовника. При цьому не 
варто забувати, аутсорсингове підприємство може 
забезпечувати економію витрат, надаючи послуги 
середньої якості. Таким чином, туристичне під-
приємство повинно контролювати відповідність 
послуг аутсорсера внутрішнім стандартам підпри-
ємства;

– досить часто туристичні підприємства звер-
таються до послуг підприємств-аутсорсерів для 
покращення певних функцій, не здійснюючи ви-
мірювання їх ефективності в умовах використан-
ня власних ресурсів. Через це підприємство-
замовник не може бути певним, що підприємство-
аутсорсер виконує ці функції краще, а не тільки 
економить фінансові ресурси;

– передаючи функції на аутсорсінг, туристичне 
підприємство повністю відсторонюється від них, 
вважаючи, що аутсорсінг повинен забезпечити 
більш ефективне їх виконання. У разі виникнення 
неефективного співробітництва з аутсорсером 
підприємству доведеться виконувати передані 
функції власними силами, а отже необхідно збері-
гати базу даних щодо управління переданими на 
аутсорсінг функціями для можливості їх повер-
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нення та здійснення на рівні до підписання дого-
вору аутсорсінгу [1, с. 11].

Таким чином, для уникнення негативних ситу-
ацій, пов’язаних із впровадженням певного виду 
аутсорсінгу на туристичному підприємстві необ-
хідно обґрунтувати доцільність передання певної 
функції підприємства на аутсорсінг, ретельно ві-
дібрати підприємство-аутсорсера, забезпечити 
можливість вимірювання ефективності аутсорсін-
гу, забезпечити можливість подальшого моніто-
рингу та коригування аутсорсінгу [2, с. 94]. Здій-
снювати це необхідно за допомогою структурно-
логічної послідовності впровадження певного 
виду аутсорсінгу на туристичному підприємстві. 
Дана послідовність включає 4 основні кроки:

Крок 1. Визначення економічної доцільності 
впровадження аутсорсінгу. Серед основних стра-
тегічних цілей використання аутсорсінгу в прак-
тиці туристичних підприємств можна виділити 
послідовну концентрацію на основній діяльності 
підприємства, покращення якості обслуговування 
кінцевих споживачів, оптимізацію сукупних ви-
трат та підвищення конкурентоспроможності. 
Критерієм визначення економічної доцільності 
аутсорсінгу можна вважати порівняння власних 
витрат на здійснення даної функції із вартістю їх 
виконання аутсорсером і визначення рівня про-
даж при якому аутсорсінг є доцільним. На основі 
цих двох аналізів можна визначити економічну 
доцільність впровадження певного виду аутсор-
сінгу. 

Крок 2. Відбір підприємства-аутсорсера. Осно-
вною причиною відмови від використання аутсор-
сінгу є потенційна монополія з боку можливого 
підприємства-аутсорсера, так як виконання аут-
сорсінгових функцій монополістом може призвес-
ти до необґрунтованого та різкого зростання ціни 
на послуги аутсорсера. Відсутність надійних 
підприємств-аутсорсерів щодо певних функцій 
криє в собі додаткові ризики, які не слід допуска-
ти в безперервному бізнес-процесі туристичного 
підприємства. До критеріїв відбору підприємства-
аутсорсера належать критерії репутації та критерії 
рівня організації. Критерії репутації визначають 
якість корпоративної культури підприємства-
аутсорсера та його досвід співробітництва. Крите-
рії рівня організації, що відображають стан само-
го підприємства-аутсорсера, його структурова-
ність, документованість, прозорість, послідов-
ність та системність. 

Крок 3. Встановлення системи вимірювання 
ефективності функцій, що передаються на аутсор-
сінг. Для цього алгоритм передбачає класифіка-
цію показників, які можна використати для кож-
ного виду аутсорсінгу, в залежності від того сто-

сується він персоналу, інформаційних технологій 
чи бізнес процесів. 

Крок 4. Визначення необхідного рівня управ-
ління аутсорсінгом. Це питання є важливим для ту-
ристичних підприємств, які розширюють сферу охо-
плення аутсорсінгу. Рівень управління аутсорсінгом 
включає контроль над так названою «віртуальною 
робочою силою», тобто людьми, яким необхідно 
управляти, проте які не звітують окремо для турис-
тичного підприємства. Вони не є працівниками під-
приємства, проте потребують відповідних витрат 
часу. Туристичне підприємство «наймає їх» (обира-
ючи підприємство-аутсорера), «звільняє їх» (змінює 
аутсорсера при невідповідності очікуванням), про-
водить огляди результативності (періодичні оцінки 
підприємств-аутсорсерів), управляє їх продуктив-
ністю, і як правила, витрачає час на підтримку їх в 
актуальному для бізнесу стані.

Основними факторами, що визначають необ-
хідний рівень управління аутсорсінгом є такі: 
комплексність аутсорсінгу – чим складнішою є 
функція, що передається на аутсорсінг, тим більше 
часу необхідно приділяти для контролю її виконан-
ня з боку аутсорсера; визначеність цілей – чим кон-
кретніші є цілі, що поставлені перед аутсорсером, 
тим простіше контролювати ефективність їх вико-
нання; незалежність від інших видів аутсорсінгу – 
чим автономнішим є аутсорсінг переданої функції 
від інших видів аутсорсінгу, що використовуються 
на туристичному підприємстві, тим простіше ним 
управляти. Наявність взаємодії з іншими функція-
ми призводить до виникнення конфліктних ситуа-
цій та складності в оцінці кінцевого якісного ре-
зультату; охоплення ризиків, тобто ступінь охо-
плення ризиків підприємством-аутсорсером, 
пов’язаних з виконанням функцій – чим більше ри-
зиків бере на себе аутсорсер, тим менше контролю 
з боку туристичного підприємства він потребує, 
адже він в більшій мірі несе відповідальність за 
якість наданих послуг; обізнаність щодо характеру 
діяльності підприємства – чим краще знайомі пра-
цівники підприємства-аутсорсера з особливостями 
виконання переданих функцій туристичного під-
приємства, тим менше часу необхідно буде витра-
чати на їх контроль. 

Виходячи з вищесказаного, структурно-логічна 
послідовність впровадження певного виду аутсор-
сінгу на туристичному підприємстві матиме на-
ступний вигляд (рис. 1).

Переваги структурно-логічної послідовності 
впровадження певного виду аутсорсінгу на турис-
тичному підприємстві:

1) урахування недоліків та підводних каменів 
аутсорсінгу перед впровадженням певного виду 
аутсорсінгу на туристичному підприємстві;
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Визначення економічної доцільності впровадження аутсорсінгу 

Порівняння витрат Визначення рівня продаж при якому аутсорсінг є доцільним 

Початок 

Чи доцільним є  
впровадження даного виду  

аутсорсінгу? 

Ні 

Так 

Ні 

Так 

Відбір підприємства-аутсорсера 

Критерії репутації Критерії рівня організації 

Чи відповідає  
підприємство-аутсорсер критеріям 

відбору? 

Встановлення системи вимірювання ефективності функцій, що передаються на аутсорсінг 

Персонал Інформаційні технології Бізнес-процеси 

Ні 

Так 

Чи відповідає  
система вимірювання виду  

аутсорсінгу? 

Ні 

Так 

Чи відповідає  
система управління виду  

аутсорсінгу? 

Визначення необхідного рівня управління аутсорсінгом 

Комплексність 
аутсорсінгу 

Визначеність 
цілей 

Незалежність 
від інших видів 
аутсорсінгу 

Охоплення 
ризиків 

Обізнаність щодо 
характеру діяльності 

підприємства 

Кінець 

Рис. 1. Структурно-логічна послідовність впровадження певного виду аутсорсінгу на туристичному підприємстві*
*Авторська розробка
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2) універсальність алгоритму для всіх видів 
аутсорсінгу і можливість використання на підпри-
ємствах інших сфер діяльності;

3) результативність, тобто отримання конкретно-
го результату щодо доцільності або недоцільності 
впровадження даного виду аутсорсінгу на даному 
етапі функціонування туристичного підприємства;

4) дискретність, тобто вирішення питання 
щодо розширення сфери охоплення аутсорсінгу 
на туристичному підприємстві зводить для оцінки 
доцільності впровадження кожного конкретного 
виду за допомогою 4 кроків.

Результати проведених експертних оцінок вка-
зують на розширення сфери охоплення функцій 
аутсорсінгом на туристичних підприємствах Хер-
сонської області (табл. 1). Так, ПП Турфірма 
«Сам», ПП Турфірма «Вояж», Херсонське бюро 

подорожей та екскурсій ПрАТ «Херсонтурист» 
передадуть на аутсорсінг всі другорядні функції, 
ПП Турфірма «Азимут» передасть на аутсорсінг 
бухгалтерію, колл-центр, юридичне забезпечення 
та інформаційні технології, а Мережа туристич-
них агенцій «Феєрія мандрів Херсон» передасть 
на аутсорсінгу бухгалтерський облік, підбір та на-
вчання персоналу та інформаційні технології.

Виходячи з вищесказаного, застосування 
структурно-логічної послідовності впровадження 
певного виду аутсорсінгу на туристичному підпри-
ємстві призведе до розширення сфери охоплення 
функцій аутсорсінгом. Для здійснення прогнозу 
розвитку інтелектуального капіталу на туристич-
них підприємствах при управлінні статистично 
значимими факторами необхідно розробити заходи 
для покращення управління знаннями.

Таблиця 1*
Результати використання структурно-логічної послідовності впровадження певного виду аутсорсінгу на 

туристичних підприємствах Херсонської області

Вид 
аутсорсінгу

ПП Турфірма 
«Сам»

ПП Турфірма 
«Вояж»

ПП Турфірма 
«Азимут»

Херсонське бюро 
подорожей та екскурсій 
ПрАТ «Херсонтурист»

Мережа туристичних 
агенцій «Феєрія 
мандрів Херсон»

Аутсорсінг 
бухгалтерії + + + + +

Аутсорсінг 
економічної 
безпеки

+ + - + -

Аутсорсінг 
колл-центру + + + + -

Юридичний 
аутсорсінг + + + + -

Аутсорсінг 
підбору та 
навчання 
персоналу

+ + - + +

ІТ аутсорсінг + + + + +
* Власні розрахунки автора

Висновки. Використання аутсорсінгу туристич-
ними підприємствами в межах другорядних функ-
цій сприяє покращенню розвитку інтелектуального 
капіталу. Проте впровадження аутсорсінгу на під-
приємстві може принести ряд проблем, які скоріше 
дестабілізують функціонування підприємства, ніж 
забезпечать вищі прибутки. З метою подолання не-
гативних наслідків аутсорсінгу необхідно їх врахо-
вувати ще до прийняття рішення про впровадження 
певного виду аутсорсінгу на підприємстві.

Наукова новизна полягає у розробці струк-
турно-логічної послідовності впровадження пев-
ного виду аутсорсінгу на туристичному підприєм-
стві, що на відміну від існуючих, передбачає такі 
кроки, як: визначення економічної доцільності 

впровадження аутсорсінгу, відбір підприємства-
аутсорсера, встановлення системи вимірювання 
ефективності функцій, що передаються на аутсор-
сінг, визначення необхідного рівня управління 
аутсорсінгом, слідування котрим сприяє покра-
щенню розвитку інтелектуального капіталу.

Бібліографічні посилання
 1. Антошкина Л. И. Последствия outsourcing для 

мировой экономики / Л._И. Антошкина // Вісник 
Бердянського університету менеджменту і 
бізнесу. – №1_(13). – С. 9–19.

 2. Бравар Ж-Л. Эффективный аутсорсинг. Понима-
ние, планирование и использование успешных 
аутсорсинговых отношений / Ж-Л. Бравар, Р. Мор-
ган. – М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – 342 с.



28

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 10 (жовтень)

 3. Вершицький А. В. Розвиток аутсорсингу і 
віртуалізації підприємств у інфраструктурі туриз-
му / А. В. Вершицький // Ученые записки Тавриче-
ского национального университета имени  
В. И. Вернадского. Серия «Экономика и управле-
ние». – Том 25 (64). – 2012. – № 4. – С. 33–42.

 4. Колесник О. О. Оцінка стану 
конкурентоспроможності туристичних підпри-
ємств України / Ольга Олександрівна Колесник // 
Економіка. Управління. Інновації. – 2009. – № 2. – 
С. 12–18.

 5. Пушкарева Д. А. Применение аутсорсинга как эф-
фективного инструмента управления предприятия-
ми сферы туризма / Д. А. Пушкарева // Scientific 
researches and their practical application. Modern state 
and ways of development. – 2012. – № 12. – С. 86–93.

List of references
 1. Antoshkina L. I. The consequences of outsourcing for 

the global economy / L. I. Antoshkina // Bulletin of 

Berdyansk University of management and business. – 
№1 (13). – P. 9–19.

 2. Brewer W-L. Effective outsourcing. Understanding, 
planning and use of successful outsourcing 
relationship / W-L. Brewer, R. Morgan. – M.: Balance 
Business books, 2007. – 342 p.

 3. Warszycki A. V. The Development of outsourcing and 
virtualization enterprises in the tourism infrastructure / 
A. V. Warszycki // Scientific notes of Taurida national 
University named after V. I. Vernadsky. Series 
«Economics and management». – T. 25 (64). – 2012. – 
№ 4. – P. 33–42.

 4. Kolesnik О. А. Assessment of the competitiveness 
of tourism enterprises / Olga A. Kolesnik // 
Economics. Management. Innovation. – 2009. –  
№ 2. – P. 12–18.

 5. Pushkarev D. A. the Use of outsourcing as an effective 
tool for enterprise management tourism /  
D. A. Pushkarev // Scientifi c researches and their prac-Scientific researches and their prac- researches and their prac-researches and their prac- and their prac-and their prac- their prac-their prac- prac-prac-
tical application. Modern state and ways of develop- application. Modern state and ways of develop-application. Modern state and ways of develop-. Modern state and ways of develop-Modern state and ways of develop-
ment. – 2012. – № 12. – С. 86–93.



29

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 10 (жовтень)

© Барна М. Ю., 2014

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. Формування системи 
управління є важливою передумовою здійснення 
внутрішньою торгівлею покладених на неї функ-
цій, з метою забезпечення соціально-економічного 
розвитку національної економіки. Процес форму-
вання такої системи управління ґрунтується на 
вивчення цього виду економічної діяльності як 
складової підсистеми загальної системи «націо-
нальна економіка».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іс-
нують й інші точки зору вчених щодо основ фор-
мування систем, які впливають на розвиток вну-
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЮ ТОРГІВЛЕЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

MANAGEMENT SYSTEM OF DOMESTIC TRADE IN MODERN CONDITIONS

Запропоновано систему управління внутрішньою торгівлею в Україні, яка базується на тому, що цей 
процес здійснюється на кожному рівні національної економіки, де пріоритетним є національний рівень. 
Визначено суб’єкти управління системою внутрішньої торгівлі, дії яких зосереджені на вирішення про-
блем розвитку внутрішньої торгівлі в умовах трансформації з урахуванням впливу чинників у кожній з 
підсистем галузі.

Ключові слова: внутрішня торгівля, система, управління, суб’єкти, чинники.

Предложена система управления внутренней торговлей в Украине, которая базируется на том, что 
этот процесс осуществляется на каждом уровне национальной экономики, где приоритетным является 
национальный уровень. Определены субъекты управления системой внутренней торговли, действия ко-
торых сосредоточены на решение проблем развития внутренней торговли в условиях трансформации с 
учетом влияния факторов в каждой из подсистем отрасли.

Ключевые слова: внутренняя торговля, система, управление, субъекты, факторы.

The system of management of domestic trade in Ukraine, which is based on the fact that this process is carried 
out at every level of the national economy, where priority is national level were proposed. Defined management 
system of domestic trade, each action is focused on solving the problems of domestic trade under transformation 
with the influence of factors in each sub-sector were entities.

Key words: domestic trade, system, management, subjects, factors.

трішньої торгівлі. Так, звертають на себе увагу ре-
зультати досліджень Л. А. Радкевич [7, с. 96],  
В. А. Соболєва [8, с. 75, 9, с. 113] та О. О. Бакуно-
ва [1, с. 21], у працях яких обґрунтовується, що 
впровадження системи управління внутрішньою 
торгівлею дозволяє забезпечити цілісність 
взаємозв’язків між керуючим і керованим 
суб’єктами на різних рівнях національної еконо-
міки, дозволяє розвиватися внутрішній торгівлі у 
мінливому середовищі та адаптуватися до його 
зміни (трансформації) завдяки прийнятим іннова-
ційним управлінським рішенням.
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Гутман Г. В. [3, с. 63], Возіянова Н. В. [2, с. 46, 
109] застосовують системний підхід для регулю-
вання процесів внутрішньої торгівлі і вибудову-
ють свою точку зору на засадах обґрунтування 
систем інститутів.

Інституціонально-трансформаційні чинники 
можна вважати основою для відбудови системи 
регулювання внутрішньої торгівлі, що витікає з 
результатів досліджень Т. Панфілової та К. Мер-
котан [5, с. 25] та змісту Розділу 1 Концепції роз-
витку внутрішньої торгівлі України [6]. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На відміну від існуючих ха-
рактеристик системи управління внутрішньою 
торгівлею, в системі регулювання вченими чітко 
не вказується на суб’єкт управління.

Мета статті. Для формування внутрішньої 
торгівлі в умовах трансформації та з метою забез-
печення її розвитку, необхідно сформувати струк-
туру системи управління внутрішньою торгівлею 
з урахуванням рівнів національної економіки, а 
також визначити суб’єкти управління системою 
внутрішньої торгівлі, враховуючи, що сучасний 
етап трансформації внутрішньої торгівлі в Україні 
відбувається в умовах ринкової економіки та єв-
роінтеграційних процесів.

Результати дослідження. Для структурування 
системи внутрішньої торгівлі, її підсистем і визна-
чення взаємодії як між ними, так і з зовнішнім се-
редовищем, використано класифікацію чинників 
впливу на розвиток внутрішньої торгівлі у якій 
кожна група чинників складає відповідну їй під-
систему. У свою чергу, чинники мікрорівня в кож-
ній групі можна визнати такими, що складають 
відповідну підсистему управління, оскільки мо-
жуть контролюватися суб’єктом управління, так 
само, як і окремі чинники макрорівня. Такий роз-
поділ чинників зумовлений рівнем національної 
економіки, яка має важелі впливу на розвиток 
внутрішньої торгівлі (національний, регіональ-
ний, галузевий або локальний). 

Виходячи з цього, можна надати представити 
розподіл чинників за відповідними підсистемами 
з урахуванням тих, які можуть бути використані 
суб’єктом управління системою, та які впливають 
на неї ззовні (табл. 1).

Введені умовні позначення чинників, які вхо-
дять до системи управління внутрішньою торгів-
лею (Хіуn), і впливають на систему внутрішньої 
торгівлі ззовні (Хізn) дадуть можливість оцінюва-
ти її трансформацію та ефективність системи 
управління внутрішньою торгівлею з використан-
ням логіко-математичних підходів.

У цьому проявляється можливість оцінити 
процес взаємозалежності між підсистемами та 

стан впливу інституціонально-трансформаційної 
підсистеми на розвиток внутрішньої торгівлі – з 
одного боку, а з іншого – можливість виявити 
«слабкі місця» в системі управління, для ліквіда-
ції яких державні інституції повинні вживати 
ефективні важелі державного регулювання на різ-
них рівнях національної економіки та вирішувати 
відповідні завдання.

Таким чином, для формування системи вну-
трішньої торгівлі в умовах трансформації з метою 
забезпечення її розвитку, яку можна визнати ін-
струментом протидії негативному впливу чинни-
ків ззовні, та в якій суб’єкт управління повинен 
спиратися на використання внутрішніх чинників, 
що входять до системи управління внутрішньою 
торгівлею, необхідно представити її структуру з 
урахуванням рівнів національної економіки.

Виходячи з самого визначення поняття «систе-
ма» – як складних частин (елементів, сфер, пара-
метрів, об’єктів, змінних) [4, с. 545], які пов’язані 
між собою та утворюють цілісність, у системі 
управління внутрішньою торгівлею повинні бути 
пов’язаними всі чотири рівня національної еконо-
міки, на кожному з яких формується механізм вза-
ємодії щодо використання внутрішніх чинників 
розвитку, або нейтралізації їх негативного впливу 
на розвиток галузі. 

При цьому, на кожному рівні визначається го-
ловний управлінський орган, а саме: на національ-
ному рівні такими органами є Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів України та Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі України; на 
регіональному рівні таким органом можна визна-
ти Департамент економічного розвитку і торгівлі 
в структурі Обласних державних адміністрацій та 
м. Києва; на галузевому рівні – Департамент роз-
витку торгівлі та Департамент торговельно-
економічного співробітництва в структурі Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України; 
на локальному рівні – керівників оптових та роз-
дрібних торговельних підприємств. Таким чином, 
утворюється багаторівнева система управління 
внутрішньою торгівлею, головним завданням якої 
є формування механізму взаємодії між суб’єктами 
управління на різних рівнях національної еконо-
міки на основі використання чинників розвитку та 
нейтралізації чинників гальмування розвитку 
(рис. 1).

Отже, сутність запропонованої системи управ-
ління внутрішньою торгівлею в Україні зводиться 
до того, що цей процес здійснюється на кожному 
рівні національної економіки, де пріоритетним є 
національний рівень.

Але, при цьому, з урахуванням того, що на су-
часному етапі розвиток внутрішньої торгівлі в 
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Україні відбувається в умовах ринкової економіки 
та євроінтеграційних процесів, спиратися лише на 
директивні важелі з урахуванням рівнів системи 
управління не достатньо. У цих умовах потрібна 
взаємодія між суб’єктами управління на кожному 
рівні щодо використання чинників розвитку та 
нейтралізації чинників гальмування розвитку 
оптової та роздрібної торгівлі на окремому під-
приємстві, в галузях, регіонах і на рівні національ-
ної економіки у цілому. Для вирішення цього 
практичного завдання, на кожному з рівнів суб’єкт 

управління враховує інституціонально-
трансформаційні, соціальні та економічні чинни-
ки. Таким чином, на кожному рівні повинен бути ви-
значений суб’єкт управління, дії якого зосереджені на 
вирішенні проблем розвитку внутрішньої торгівлі в 
умовах трансформації з урахуванням впливу чинни-
ків у кожній з підсистем галузі.

Нами визначено суб’єкти управління систе-
мою внутрішньої торгівлі з урахуванням 
інституціонально-трансформаційних чинників і 
встановлено завдання, які повинні ці суб’єкти ви-

Таблиця 1
Структурування системи внутрішньої торгівлі (авторська розробка)

Підсистема

Розподіл чинників впливу за підсистемами з урахуванням їх приналежності до системи 
управління

Входять до системи управління внутрішньою 
торгівлею (Хіуn)

Впливають на систему внутрішньої 
торгівлі ззовні (Хізn)

Інституціонально-
трансформаційна
(Х1)

Зовнішня політика країни (протекціонізм / 
лібералізм) (Х1у1);
Ефективність державного управління галуззю та 
регулювання (Х1у2);
Державна фінансова підтримка торгівлі (Х1у3);
Доступність суб’єктів галузі до отримання 
«вигідних» кредитів (Х1у4);
Система оподаткування торгівлі (Х1у5);
Доступ суб’єктів галузі до наукових інноваційних 
розробок (Х1у6);
Рівень ефективності менеджменту на 
підприємствах (Х1у7);
Вигідність міста розташування підприємств 
(Х1у8);
Режим роботи підприємств (Х1у9);
Наявність стратегії розвитку підприємств 
(Х1у10);
Імідж підприємств (Х1у11);
Етап життєвого циклу підприємств (Х1у12).

Імідж країни на міжнародному ринку 
(Х1з1);
Політична ситуація в країні (Х1з2);
Розвиненість торговельної 
інфраструктури (Х1з3);
Розвиненість транспортної 
інфраструктури (Х1з4);
Розвиненість галузевих 
інформаційно-комунікаційних мереж 
(Х1з5);
Наявність об’єднань та асоціацій у 
галузі (Х1з6);
Кількість суб’єктів господарської 
діяльності у галузі (оптових і 
роздрібних) (Х1з7);

Соціальна
(Х2)

Рівень забезпеченості ринку праці галузі кадрами 
необхідної кваліфікації (Х2у1);
Потреба підприємств у кадрах необхідної 
кваліфікації (Х2у2);
Рівень оплати праці у галузі (Х2у3);
Рівень умотивованості персоналу до якісного 
обслуговування та збільшення обсягу реалізації 
товару (Х2у4);
Якість обслуговування споживачів (Х2у5).

Рівень доходів населення (Х2з1);
Структура витрат населення (витрати 
на споживчі товари) (Х2з2);
Фонд робочого та вільного часу 
населення (Х2з3).

Економічна
(Х3)

Ємність товарного ринку (Х3у1);
Структура витрат торгівлі за ВДВ і структура 
собівартості підприємств (Х3у2);
Рівень прибутковості та рентабельності на 
підприємствах (Х3у3);
Рівень продуктивності праці та сукупної 
продуктивності на підприємствах (Х3у4);
Асортиментна та цінова політика підприємств 
(Х3у5);
Інвестиційна політика підприємств (Х3у6);
Матеріально-технічний стан підприємств (Х3у7).

Макроекономічна ситуація в країні 
(Х3з1);
Стадія економічного розвитку країни 
(Х3з2);
Рівень інфляції у країні (Х3з3);
Стан конкуренції на внутрішньому та 
зовнішньому товарному ринках 
(Х3з4);
Якість постачальників (Х3з5).
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рішувати при формуванні відповідної системи. 
Очевидно, що взаємозв’язок між суб’єктами 
управління на кожному рівні дозволяє забезпечи-
ти вирішення кожного завдання у комплексі, ви-
ходячи з багаторівневості системи управління 
внутрішньою торгівлею. При цьому, діяльність 
суб’єктів забезпечується взаємозв’язками у самій 
системі управління внутрішньої торгівлею, орієн-
туючись на інституціонально-трансформаційні 
чинники, що її утворюють.

Однак, як визначено вище (табл. 1) на систему 
внутрішньої торгівлі впливають зовнішні чинни-
ки (Хізп), які повинні бути врахованими суб’єктами 
управління на кожному з чотирьох рівнів системи. 
При цьому, завданнями головного суб’єкта управ-
ління на кожному з рівнів національної економіки 
є налагодження співпраці з іншими органами цен-
тральної виконавчої та регіональної влади для по-
долання негативного впливу чинників ззовні, а 
саме:

– з метою покращення іміджу країни на міжна-
родному ринку (Х1з1), головний суб’єкт управлін-
ня на галузевому рівні в особі Департаменту роз-

витку торгівлі і Департаменту торговельно-
економічного співробітництва Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України координує 
свою діяльність як з керівниками торговельних 
підприємств на локальному рівні; на національно-
му – з Міністерством закордонних справ України, 
Державною службою експортного контролю 
України; на регіональному – з Управліннями ін-
формації та зв’язків із громадськістю, Управлін-
нями інфраструктури та туризму, Відділами за-
безпечення доступу до публічної інформації ОДА; 
налагоджує роботу у цьому напрямку структур-
них підрозділів у самому Міністерстві (Департа-
менту зовнішньоекономічної діяльності, Департа-
менту торговельно-економічного співробітництва 
з країнами СНД та Російською Федерацією, Де-
партаменту співробітництва з СОТ та з питань 
торговельного захисту, Департаменту європей-
ської інтеграції, Відділу комунікативних заходів 
та виставково-ярмаркової діяльності);

– з метою покращення політичної ситуації в 
країні (Х1з2), головний суб’єкт управління на га-
лузевому рівні в особі Департаменту розвитку 

Рис. 1. Система управління внутрішньою торгівлею (авторська розробка)
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торгівлі і Департаменту торговельно-економічного 
співробітництва Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України координує свою діяль-
ність на національному рівні з ВРУ та КМУ; на 
регіональному рівні з керівниками ОДА; налаго-
джує роботу у цьому напрямку всіх структурних 
підрозділів у самому Міністерстві;

– з метою подальшого розвитку торговельної 
інфраструктури (Х1з3) та збільшення кількості 
суб’єктів господарської діяльності у галузі (опто-
вих і роздрібних) (Х1з7), головний суб’єкт управ-
ління на галузевому рівні в особі Департаменту 
розвитку торгівлі і Департаменту торговельно-
економічного співробітництва Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України координує 
свою діяльність на локальному рівні з керівника-
ми оптових та роздрібних торговельних підпри-
ємств; на національному рівні – з Міністерством 
інфраструктури України, Міністерством регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України, Державною 
службою України з питань регуляторної політики 
та розвитку підприємництва; на регіональному – з 
Департаментами містобудування та архітектури, 
капітального будівництва, містобудування та ар-
хітектури, капітального будівництва ОДА; нала-
годжує роботу у цьому напрямку підвідомчих 
структурних підрозділів самого Міністерства (зо-
крема – Департаменту відносин власності, Депар-
таменту розвитку торгівлі, Управління внутріш-
ніх комунікацій);

– з метою подальшого розвитку транспортної 
інфраструктури (Х1з4), головний суб’єкт управ-
ління на галузевому рівні в особі Департаменту 
розвитку торгівлі і Департаменту торговельно-
економічного співробітництва Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України координує 
свою діяльність на національному рівні з Мініс-
терством транспорту та зв’язку України, Держав-
ним агентством автомобільних доріг; на регіо-
нальному – з Департаментами капітального будів-
ництва та Управліннями інфраструктури та туриз-
му ОДА; налагоджує роботу у цьому напрямку 
підвідомчих структурних підрозділів самого Мі-
ністерства (зокрема – Департаменту розвитку тор-
гівлі);

– з метою подальшого розвитку галузевих 
інформаційно-комунікаційних мереж (Х1з5), го-
ловний суб’єкт управління на галузевому рівні в 
особі Департаменту розвитку торгівлі і Департа-
менту торговельно-економічного співробітництва 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України координує свою діяльність на локально-
му рівні з керівниками торговельних підприємств; 
на національному – з Державною службою Украї-

ни з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва, Державним агентством з питань 
науки, інновацій та інформатизації України; на 
регіональному – з Управліннями інформації та 
зв’язків із громадськістю, Відділами забезпечення 
доступу до публічної інформації; налагоджує ро-
боту у цьому напрямку підвідомчих структурних 
підрозділів самого Міністерства (зокрема – Де-
партаментів розвитку торгівлі та інформаційних 
технологій, Управління комунікацій з громад-
ськістю);

– з метою розширення сфери об’єднань та асо-
ціацій у галузі (Х1з6), головний суб’єкт управлін-
ня на галузевому рівні в особі Департаменту роз-
витку торгівлі і Департаменту торговельно-
економічного співробітництва Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України координує 
свою діяльність на локальному рівні з керівника-
ми торговельних підприємств; на національно-
му – з Державною службою України з питань ре-
гуляторної політики та розвитку підприємництва; 
на регіональному – з Управліннями інформації та 
зв’язків із громадськістю, Відділами забезпечення 
доступу до публічної інформації ОДА; налаго-
джує роботу у цьому напрямку підвідомчих струк-
турних підрозділів самого Міністерства (зокре-
ма – Департаментів регіональної політики, дер-
жавної регуляторної політики та розвитку підпри-
ємництва, юридичного та розвитку торгівлі, 
Управління комунікацій з громадськістю).

Не менш важливим напрямком у формуванні 
системи внутрішньої торгівлі є врахування соці-
альних чинників і встановлення завдань, які пови-
нні вирішувати суб’єкти управління системою. 
Очевидно, що на основі взаємозв’язку між 
суб’єктами управління на різних рівнях націо-
нальної економіки, в системі управління вирішу-
ються комплексні завдання щодо розвитку вну-
трішньої торгівлі з урахуванням соціальних чин-
ників. При цьому, як визначено у табл. 1, на систе-
му внутрішньої торгівлі також впливають й зо-
внішні чинники (Хізп).

Однак, на відміну від можливості та необхід-
ності формування механізму взаємодії профільно-
го Міністерства з іншими суб’єктами управління 
на кожному з чотирьох рівнів системи, та налаго-
дження співпраці з іншими органами центральної 
виконавчої та регіональної влади для подолання 
негативного впливу інституціонально-
трансформаційних чинників ззовні, при врахуван-
ні економічних чинників функції цього головного 
суб’єкта управління системою (Департамент роз-
витку торгівлі та Департамент торговельно-
економічного співробітництва в структурі Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі України) 
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мають певну обмеженість. Він не здатен впливати 
ані на рівень доходів населення (Х2з1), ні на струк-
туру витрат населення (Х2з2), ні на фонд робочого 
та вільного часу населення (Х2з3). Отже в цілому 
функції цього головного суб’єкта управління сис-
темою можна обмежити наступними заходами: 
внесенням пропозицій до ВРУ та Міністерства со-
ціальної політики України щодо підвищення рів-
ня мінімальної заробітної плати та оптимізації 
фонду робочого часу, вдосконалення оподатку-
вання (сумісно з Державною податковою адміні-
страцією України), вдосконалення контролю за 
цінами сумісно з Державною інспекцією України 
з контролю за цінами, підвищення якості обслу-
говування населення сумісно з Державною ін-
спекцією України з питань захисту прав спожи-
вачів. На регіональному рівні головний суб’єкт 
управління системою здійснює ці заходи з відпо-
відними структурними підрозділами ОДА через 
Департамент економічного розвитку і торгівлі (з 
Департаментом соціального захисту населення, 
Сектором внутрішнього аудиту) через Департа-
мент економіки соціальної та гуманітарної сфери 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України.

Важливим напрямком у формуванні системи 
внутрішньої торгівлі є врахування не тільки 
інституціонально-трансформаційних і соціальних 
чинників, а й економічних. Відповідно, й для вирі-
шення цієї практичної проблеми встановлюються 
завдання, які повинні вирішувати суб’єкти управ-
ління системою внутрішньої торгівлі. У той же 
час, при формуванні системи внутрішньої торгів-
лі суб’єкту управління необхідно враховувати 
вплив зовнішніх чинників макроекономічного по-
рядку, що не можуть бути керованими, а саме: ма-
кроекономічна ситуацію в країні (Х3з1), стадію 
економічного розвитку країни (Х3з2), рівень ін-
фляції у країні (Х3з3), стан конкуренції на вну-
трішньому та зовнішньому товарному ринках 
(Х3з4), якість постачальників (Х3з5).

З урахуванням впливу цих чинників на розви-
ток внутрішньої торгівлі, суб’єкту управління га-
лузевого рівня (Департаментам розвитку торгівлі 
та торговельно-економічного співробітництва Мі-
ністерства) необхідно координувати свою діяль-
ність з головними суб’єктами управління на наці-
ональному та регіональному рівнях економіки.

Висновки. На основі проведених наукових до-
сліджень щодо формування системи управління 
внутрішньою торгівлею, можна сформулювати 
наступні висновки:

– з метою формування системи внутрішньої 
торгівлі в умовах трансформації, у системі управ-
ління нею повинні бути пов’язаними всі чотири 

рівня національної економіки, на кожному з яких 
формується механізм взаємодії щодо використан-
ня внутрішніх чинників розвитку, або нейтраліза-
ції їх негативного впливу на розвиток галузі; голо-
вними управлінськими органами системою є Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів України та 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України на національному рівні, Департамент 
економічного розвитку і торгівлі в структурі Об-
ласних державних адміністрацій та м. Києва на 
регіональному рівні, Департамент розвитку тор-
гівлі та Департамент торговельно-економічного 
співробітництва в структурі Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі України на галузевому 
рівні, керівників оптових та роздрібних торго-
вельних підприємств на локальному рівні;

– на кожному з рівнів національної економіки 
визначено суб’єкти управління системою внутріш-
ньої торгівлі з урахуванням інституціонально-
трансформаційних, соціальних та економічних 
чинників, і встановлено завдання, які повинні ці 
суб’єкти вирішувати при формуванні відповідної 
системи.

Отже, отримані наукові результати та зроблені 
висновки дозволяють констатувати, що як систе-
ма внутрішньої торгівлі, так і система управління 
нею відбудовуються на принципово нових підхо-
дах, в яких особливу увагу приділено пошуку ва-
желів державного впливу на процеси, що зміню-
ються внаслідок дії чинників за трьома визначени-
ми підсистемами. В умовах трансформації, за від-
сутності ефективної системи управління унемож-
ливлюється нейтралізація негативного впливу чин-
ників, що потребує зміни основних концептуаль-
них положень управління системою та регулюван-
ня нею на найвищому (національному) рівні.
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Розвиток стратегії та механізмів ефективного 
розвитку економіки України й окремих галузей ві-
діграє винятково важливу роль у сучасній ринко-
вій економіці. Для харчової промисловості ця про-
блема є особливо актуальною, тому що вони виро-
бляють стратегічний товар соціальної спрямова-
ності споживання та виробництва – харчові про-
дукти.

Складні й багатоструктурні процеси форму-
вання і реалізації ринкової стратегії мають потре-
бу в послідовному управлінні й регулюванні ризи-
ками. Необхідно постійно вивчати, систематизу-
вати, узагальнювати й оцінювати діяльність окре-
мих галузей харчової промисловості з метою пра-
вильного розуміння тенденції розвитку, виявлен-
ня реальних можливостей, а також протиріч і 
труднощів і, в остаточному підсумку, вироблення 
оптимальної стратегії розвитку для підвищення 
ефективності харчової промисловості в цілому, як 
системи[4]. Очевидною є необхідність і практич-
на значимість удосконалювання методології, тео-
рії й досвіду управління ризиками, розширення 

кола соціально-економічних явищ, що залучають-
ся в сферу аналізу. При цьому ефективність управ-
ління ризиками багато в чому залежить від того, 
який спосіб реалізації буде взаємодіяти із загаль-
ними соціально-економічними процесами, 
пов’язаними, зокрема, із впливом зростання дохо-
дів і споживання на обсяги й структуру виробни-
цтва круп’яної індустрії. 

Сільськогосподарське виробництво круп’яних 
культур є одним із ризикованих видів підприєм-
ницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу 
визначає ряд факторів, таких як: сезонність вироб-
ництва, залежність від погодних та кліматичних 
умов, тривалий період обороту капіталу, велика 
складність зміни асортименту продукції та техно-
логії, ряд інших причин. Дане твердження спра-
ведливе для сільського господарства всіх країн, 
але особливо великих ризиків зазнає сільськогос-
подарське виробництво країн, економіки яких 
розвиваються або перебувають в процесі транс-
формації. Аграрні реформи та становлення ринко-
вих взаємовідносин, зміна форм власності та форм 
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господарювання значно збільшують ступінь неви-
значеності соціально-економічних процесів в 
сільському господарстві і, відповідно, підсилю-
ють вплив ризиків на аграрний бізнес[5]. Зростає 
вплив макроекономічних рішень на діяльність 
кожного сільськогосподарського виробника. 
Можна стверджувати, що сама аграрна реформа є 
фактором ризику.

Для України характерне дослідження пробле-
ми продовольчої безпеки в руслі розвитку аграр-
ного потенціалу країни з метою зменшення ризи-
ків, усунення кризи в АПК, розвитку сільського 
господарства. У зв’язку із цим, необхідна під-
тримка вітчизняного виробника продуктів харчу-
вання, розробка програм державного регулюван-
ня продовольчого господарства й фінансово-
кредитної політики, оподатковування й страху-
вання. Ця проблема досліджувалась багатьма вче-
ними, Андрійчук В. Р., Богачов В. І., Гойчук А. І., 
Даніленко А. З., Кочетков О. В., Лукінов І. І., Мір-
кін Б. М., Саблук П. Т., Савченко С. В., Ткаченко 
В. Г та інших, але існують питання, розкриті недо-
статньо переконливо. 

В Україні процеси реформування аграрного 
сектору проходять повільними темпами. Однією 
з причин такого стану є те, що на початку реформ 
в аграрному виробництві не були враховані мож-
ливі ризики реформування та їх вплив на резуль-
тати діяльності сільгосппідприємств, а також не 
були напрацьовані адекватні інструменти та ме-
ханізми їх мінімізації [7]. Стає зрозумілим, що 
система мінімізації агроризиків, як комплекс 
ефективних механізмів та інструментів держави 
та приватного сектору, є необхідною складовою 
частиною ринкової інфраструктури та одним з ба-
зових елементів сталого розвитку круп’яної інду-
стрії.

На сьогодні існує ряд методів щодо класифіка-
ції джерел ризику: ризик – це можливість втрати 
частини активів, недоотримання або неотримання 

прибутку в результаті впливу несприятливих фак-
торів під час проведення господарської діяльнос-
ті [6]. Або ризик – імовірність виникнення непе-
редбачених втрат очікуваного прибутку, доходу, 
майна, коштів у зв’язку з випадковою зміною 
умов економічної діяльності, впливом несприят-
ливих обставин. Ризик є об’єктивним елементом 
підприємницької діяльності [8]. Але в сільсько-
господарському виробництві ризик є значно біль-
шим в силу ознак, характерних тільки для цього 
виду господарювання. Сезонність виробництва, 
довгий термін обігу капіталу, значна залежність 
від природо-кліматичних умов, велика кількість 
суб’єктів господарювання, неможливість узго-
дження між ними усіх видів діяльності – це дале-
ко не повний перелік усіх факторів.

У круп’яної індустрії можна виділити декілька 
видів ризиків в залежності від їх природи та впли-
ву: виробничі ризики – виробництво і переробка 
сировини, дистрибуція; маркетингові ризики – 
ціни, дистрибуція, потреби та бажання спожива-
чів; фінансові ризики – рентабельність виробни-
цтва, вартість фінансових ресурсів, девальвація, 
інфляція, тощо; юридичні та інфраструктурні ри-
зики – юридичні, робоча сила, зовнішнє середови-
ще, суспільна політика. Перелік видів і ризиків, 
наведений в табл. 1 не є повним, але він показує 
наскільки складним є процес визначення ризиків і 
розробки стратегії з управління ризиками для 
кожного підприємства круп’яної індустрії.

Виробничі ризики продовжують значно впли-
вати на діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств. Підприємства впроваджують нові і прогре-
сивні технології, але вони повністю не виключа-
ють ризики, а тільки змінюють природу та вплив 
ризиків. Іригація, нові сорти, засоби захисту рос-
лин дозволяють зменшити вплив погодних умов, 
хвороб і шкідників, але потребують більше спеці-
альних знань, більше фінансових ресурсів і ре-
тельного управління підприємством [3].

Таблиця 1
Основні види ризиків у діяльності підприємств круп’яної індустрії

Природа виникнення Вид ризику Основна ознака (прояв)
Господарська діяльність підприємств 
АПК

Виробничий Збої у системах виробництва, постачання, збуту 
внаслідок власних дій 

Дії органів влади, протиріччя інтересів 
різних груп населення

Соціально-
економічний

Зміна господарського клімату 

Зворотна реакція природи Еколого-
економічний

Екодеструктивні зміни в довкіллі

Дії ринкових механізмів, а також 
конкурентів і економічних контрагентів 
підприємств АПК

Ринковий Втрата конкурентоспроможності, загострення у 
відносинах з економічними контрагентами

Катастрофи, революції і т.п. Форс-мажорних 
обставин

Непередбачувані раптові негативні впливи на 
господарську діяльність
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Переробні підприємства іноді прагнуть мінімі-
зувати виробничі ризики своїх партнерів і співро-
бітничають з виробниками. Основними видами 
такого співробітництва є створення вертикально 
інтегрованих агробізнес структур і укладення ви-
робничих контрактів. У довгостроковій перспек-
тиві ці види співробітництва допомагають ста-
більно працювати всім сторонам цих контрак-
тів [9]. Негативною рисою інтеграції і виробничих 
контрактів є необхідність виконання своїх 
обов’язків незалежно від ситуації на ринку. Укра-
їнські сільгосппідприємства іноді віддають пере-
вагу поставкам продукції на ринок свіжого виду і 
порушують умови виробничого контракту, якщо 
ціна свіжого виду значно вища за ціну ринка пере-
робки. 

Українські сільськогосподарські підприємства 
зазвичай приділяють більше уваги виробничим 
ризикам, так як основною ціллю своєї діяльності 
вважають кількість і якість одержаної продукції, а 
не фінансовий результат. В той же час треба відмі-
тити, що маркетинг продукції є основною пробле-
мою для виробників сільськогосподарської про-
дукції [10]. У неврожайні роки, що викликані час-
тіше всього несприятливими погодними умовами, 
виробники мають можливість продавати продук-
цію по завищеним цінам. Зазвичай підприємства, 
які мають високий рівень виробничої культури і 
страхують врожай, у неврожайні роки отримують 
непогані доходи, так як споживачі погоджуються 
більше платити за продукцію. В таких випадках 
переробники і дистриб’ютори переміщують ризи-
ки на споживачів. Однією із стратегій управління 
такими ризиками є імпортування продукції з ін-
ших регіонів або країн.

При надмірній пропозиції продукції, посеред-
ники та переробники занижують закупівельні 
ціни, так як краще знають ринки споживання і не 
хочуть приймати на себе маркетингові ризики. 
Виходом з цієї ситуації може бути зберігання про-
дукції, але виробники часто не мають достатніх 
власних сховищ або не можуть забезпечити на-
лежний режим зберігання. Таким чином, в ситуа-
ціях перевиробництва продукції, маркетингові ри-
зики переміщуються на виробників. Необхідно за-
уважити, що посередники, переробники і 
дистриб’ютори, проміжні ланки агробізнес лан-
цюга, завжди приймають на себе частину фінансо-
вих і маркетингових ризиків. При настанні фінан-
сових ризиків – девальвації, інфляції, різкій зміні 
процентних ставок по кредитам – середні ланки 
агробізнес ланцюга мають обмежені можливості з 
передачі частини ризиків іншим ланкам. Вироб-
ники мають можливість реалізувати продукцію в 
більш сприятливі строки або передбачити в контр-

акті валютне застереження. В той же час, ринок 
споживання сільськогосподарської і переробленої 
продукції звичайно є нееластичним і різке підви-
щення або зниження цін не викликає відповідної 
реакції споживачів.

Фермери більшості країн визначають марке-
тингові і цінові ризики як найважливіші і найзна-
чніші, від яких залежить виживання їх госпо-
дарств. Характеристики ринків і ступінь їх органі-
зації впливають на рівень та можливість перероз-
поділу ризиків в агробізнесі [1]. Можна виділити 
декілька факторі, які визначають критичність мар-
кетингових ризиків для сільськогосподарських 
підприємств:

− виробники сільськогосподарської продукції 
постачають свою продукцію на порівняно неелас-
тичні ринки;

−  цінових індикаторів або немає – контракти 
на поставку і вертикально інтегровані системи 
встановлюють прийнятні для переробників ціни 
(переробка овочів, вирощування та переробка 
м’яса птиці, тощо); – або ціни визначаються рин-
ками, на яких домінують декілька великих фірм і 
організацій (ринки ф’ючерсів США, світова тор-
гівля зерном);

− максимальний рівень виробництва узгоджу-
ється з метою індивідуального виробника отрима-
ти максимальний доход, так як індивідуально 
сільськогосподарські підприємства не мають зна-
чного впливу на формування цін. Але перевироб-
ництво продукції викликає значні коливання цін і, 
в результаті, знижують доходи підприємств;

−  інтеграція в агробізнесі збільшила вплив на 
ринок більшості агробізнес партнерів, крім вироб-
ників сільськогосподарської продукції і кінцевих 
споживачів. Виробники мають приймати ціни, за-
пропоновані переробниками та іншими партнера-
ми, або шукати альтернативні канали збуту. Спо-
живачі можуть тільки погоджувати ціни на товари 
із своїм бажанням і спроможністю заплатити за ті 
чи інші продукти харчування. Завдяки впливу на 
ринок, інтегровані агробізнес системи мають біль-
ше можливостей переміщувати неприйнятні для 
них ризики на крайні ланки агробізнес ланцюга – 
на виробників сировини і кінцевих споживачів;

− деякі сектори сільськогосподарської продук-
ції стали дуже концентровані, в результаті чого ін-
дивідуальний виробник на має впливу на ринок. 
Такі дрібні виробники або йдуть з ринку, або ста-
ють трохи більше ніж просто працівник великого 
агробізнес підприємства. 

Виробники круп’яної продукції виступають в 
якості компенсуючої і гарантуючої ланки для всі-
єї агробізнес системи. Виробники хочуть отрима-
ти максимум продукції для отримання максималь-
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них доходів. Це збільшує пропозицію продукції 
на ринку і призводить до зниження цін. Така ситу-
ація зазвичай гарантує наявність продукції (сиро-
вини) і дозволяє переробникам та торговим компа-
ніям управляти ризиком цін на сировину. Крім 
того, велика пропозиція продукції захищає спожи-
вачів від ризику наявності продуктів харчування.

Для того щоб мінімізувати ризики підприємствам 
круп’яної індустрії і досягти сталого розвитку необ-
хідно застосовувати певний інструментарій з управ-
ління. У результаті узагальнюючого аналізу даного 
інструментарію можна виокремити наступні види:

1) інструменти, які виробник сільгосппродук-
ції може використовувати сам: застосування ефек-
тивних агротехнологій; раціональне використання 
мінеральних добрив і засобів захисту рослин; об-
ґрунтоване забезпечення технікою; диверсифікація 
виробництва; висококваліфіковані спеціалісти; 
створення маркетингових схем. Проте використову-
вати зазначені інструменти господарюючий суб’єкт 
може лише за умови задовільного фінансового стану 
чи вільного доступу до кредитних ресурсів;

2) інструменти, для використання яких агрови-
робник має звернутися до приватного сектора 
(банку, страхової компанії, кредитної спілки, лі-
зингової компанії);

3) макроекономічні методи, основою яких є ре-
гуляторна політика уряду на агроринку та дер-
жпрограми підтримки даного сектора економіки.

До інструментів і механізмів, які дозволяють 
мінімізувати виробничі та ринкові ризики в агро-

промисловому комплексі (АПК), слід віднести: 
диверсифікацію, фінансово-кредитне забезпечен-
ня, складські документи на зерно, ринкову інфра-
структуру, фінансовий лізинг, страхування, дер-
жпрограми підтримки [2]. Зазначимо, що кожен із 
вищезгаданих інструментів має певні переваги та 
недоліки, які проявляються залежно від сфери їх 
імплементації. Саме тому слід чітко розуміти, які 
саме інструменти є найперспективнішими для міні-
мізації негативного впливу того чи іншого ризику.

Управління ризиком ціни на продукцію здій-
снюється на ринках ф’ючерсів, контрактів і спот 
ринках. На цих ринках зазвичай домінують де-
кілька покупців, які можуть ефективно визначати 
умови договірних відносин – ціну, кількість, умо-
ви поставки та якісні специфікації. Відповідно, 
формування ціни навіть на великих та ємнісних 
ринках здійснюється або невеликою кількістю 
професійних суб’єктів, або масою спекулянтів 
(трейдери, переробники, біржі). 

Концентрація дозволяє перерозподілити ризи-
ки від виробників і переробників на споживачів. У 
цьому відношенні можна виділити наступні ефек-
ти та наслідки концентрації: 

− споживачі наражаються на три ризики: адек-
ватна пропозиція, якість та безпека продукції, 
ціни;

− в розвинутих країнах ризик достатньої про-
позиції продуктів харчування управляється завдя-
ки балансу державної політики і приватного ви-
робництва, інвестиціями в систему постачання і 
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дистрибуції та раціональною поведінкою вироб-
ників продукції, які прагнуть збільшення продук-
тивності і кількості продукції;

− ризик якості та безпеки продукції можна зна-
чно зменшити впроваджуючи нові технології збе-
рігання і обробки, підвищенні санітарні вимоги, 
тестування продукції;

− для зменшення ризиків якості продуктів хар-
чування, в якості регуляторних інструментів, дер-
жавні органи можуть розробляти стандарти якості 
та безпеки продукції;

− роздрібні споживачі мають обмежений вплив 
на ринок і, як і виробники продукції, також є 
суб’єктами, які платять встановлену ринком ціну. 
Ця ціна відображає витрати і вигоди зростаючої кон-
центрації та зменшеної конкуренції на обох рівнях – 
оптовому рівні (вертикально інтегроване виробни-
цтво, переробка і дистрибуція) і на роздрібному рів-
ні (горизонтально інтегровані супермаркети).

Збільшені витрати на виробництво сільсько-
господарської продукції призводять до підвищен-
ня роздрібних цін для споживачів. В той же час, 
зменшення витрат на вирощування та зниження 
закупівельних цін на сировину набагато повільні-
ше відображаються на роздрібних цінах на про-
дукти або взагалі не викликають змін цін. Для за-
безпечення продовольчої безпеки нашої держави 
важливого значення набуває стратегія мінімізації 
ризиків та інтеграції до світового економічного 
простору, насамперед до європейського. Як свід-
чить світовий досвід, ринковий механізм господа-
рювання сприяє досягненню високих темпів еко-
номічного і соціального розвитку, ефективному 
використанню виробничого потенціалу підпри-
ємств, прискоренню науково-технічного прогре-
су, підвищенню рівня життя населення.
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У статті приведені результати аналізу питань розробки механізму формування фінансової стратегії 
промислового підприємства; за підсумками оцінки фінансової стратегії визначені основні складові еле-
менти механізму формування фінансової стратегії промислового підприємства; підкреслено місце та зна-
чення бази стратегічних даних при формуванні стратегії управління фінансовими ресурсами; зазначена 
ефективність впровадження фінансового планування в системі розробки фінансової стратегії управління 
фінансовими ресурсами підприємств.
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В статье приведены результаты анализа вопросов разработки механизма формирования финансовой 
стратегии промышленного предприятия; по итогам оценки финансовой стратегии определены основные 
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подчеркнуто место и значение базы стратегических данных при формировании стратегии управления 
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The article presents the results of the analysis of the development of the mechanism of formation of financial 
strategy of industrial enterprises; the assessment of the financial strategy identifies the key elements of the 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та зв’язок із найважливішими науковими чи 
практичними завданнями. З огляду на те, що фі-
нансові ресурси є важливим чинником економіч-
ного зростання, актуальним є питання визначення 
складових елементів механізму формування фі-
нансової стратегії промислових підприємств, їх 
взаємозв’язку та забезпечення необхідного функ-
ціонування розробленого механізму. У зв’язку з 
цим, інноваційний розвиток економіки України 
потребує від науковців і практиків здійснення 
систематизації і доповнення теоретичних уявлень 
про систему формування стратегії управління фі-
нансовими ресурсами за допомогою новостворе-
ного механізму управління ними [1, c. 244].

Також актуальність розробки стратегії управ-
ління фінансовими ресурсами підприємства ви-
значається певними умовами, зокрема, інтенсив-
ністю зміни факторів зовнішнього фінансового 
середовища. Висока динаміка основних макрое-
кономічних показників, пов’язаних із фінансовою 
діяльністю підприємства, темпи технологічного 
прогресу, часті коливання кон’юнктури фінансо-
вого ринку, непостійність державної економічної 
політики та форм регулювання фінансової діяль-
ності не дозволяють ефективно управляти фінан-
сами підприємства на основі лише раніше накопи-
ченого досвіду та традиційних методів фінансово-
го менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичним та методичним аспектам формування 
загальної стратегії підприємств присвятили свої 
праці такі вчені, як Г. Блакита, І. Бланк, О. Віхан-
ський, Г. Даценко, М. Зоріна, Г. Клейнер, Б. Кол-
лас, М. Круглов, О. Кузнєцова, Д. Мельник,  
М. Мескон, Р. Фатхутдінов, С. Фішер, Ф. Хедоурі, 
Е. Уткін. Фундаментальні дослідження у галузі 
проблем управління фінансовими ресурсами під-
приємств було зроблено в роботах таких вітчизня-
них та зарубіжних науковців: І. Балабанова, В. Бо-
чарова, В. Опаріна, А. Поддєрьогіна, О. Стоянова, 
Ю. Чентуков, А. Шеремета та інших.

Формування цілей статті. Незважаючи на до-
статній рівень вивченості особистості формуван-
ня стратегії управління фінансовими ресурсами 
підприємства, і досі залишаються невирішеними 
багато питань. Актуальними при цьому стають 
такі дослідження: деталізація і конкретизація 
функцій суб’єкта управління фінансовими ресур-
сами підприємства, дослідження концепції стра-
тегії управління фінансовими ресурсами, пошук 
стратегічних моделей управління (оптимізації) 
формуванням фінансової стратегії, розробка ме-
ханізму формування стратегії управління фінан-
совими ресурсами.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз існуючих підходів показав, що для досяг-
нення найкращих результатів формування страте-
гії управління фінансовими ресурсами підпри-
ємств необхідно деталізувати і конкретизувати 
функції суб’єкта управління, поділивши їх на два 
аспекти управлінської діяльності, враховуючи 
процес формування і процес використання фінан-
сових ресурсів підприємства. Виокремлені функ-
ції суб’єкта управління фінансовими ресурсами 
підприємства наведено на рис. 1.

Висока конкурентоспроможність, платоспро-
можність, фінансова стійкість і прибутковість під-
приємства досягається за рахунок правильного ве-
дення фінансів, що передбачає управління актива-
ми, витратами, інвестиціями, обіговими коштами, 
прибутком у коротко – та довгостроковими періо-
дах, планування основних фінансово-економічних 
показників на поточний період і на перспективу. 
Єдність цих складників формує фінансову страте-
гію, базис і відправну точку в управлінні підпри-
ємством [6, c. 209].

Теоретичний аналіз проблеми розробки меха-
нізму формування фінансової стратегії промисло-
вого підприємства дозволив нам виділити такі 
його складові елементи (рис. 2): [2, c. 147].

1. Блок визначення загального періоду форму-
вання фінансової стратегії. Цей період залежить 
від низки факторів, головним з яких є тривалість 
періоду, який встановлено для формування за-
гальної стратегії розвитку підприємства, оскільки 
фінансова стратегія має відносно неї підлеглий 
характер, вона не може виходити за межі цього 
періоду.

2. Блок дослідження зовнішнього фінансового 
становища та кон’юнктури фінансового ринку – 
необхідно вивчити економіко-правові умови фі-
нансової діяльності підприємства та можливі їх 
зміни в наступному періоді.

3. Блок формування стратегічних цілей фінан-
сової діяльності. Головною метою цієї діяльності 
є підвищення рівня виробничого та соціального 
розвитку підприємства та максимізація його рин-
кової вартості. Водночас, ця мета потребує кон-
кретизації з урахуванням завдань і особливостей 
подальшого фінансового розвитку підприємства.

4. Блок конкретизації цільових показників фі-
нансової стратегії за періодами її реалізації. В 
процесі цієї конкретизації забезпечується дина-
мічність системи цільових стратегічних нормати-
вів фінансової діяльності, а також їх зовнішня і 
внутрішня узгодженість в часі.

5. Блок розробки фінансової політики за окре-
мими аспектами фінансової діяльності. Цей етап 
формування фінансової стратегії є найбільш від-
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повідальним. Фінансова політика являє собою 
форму реалізації фінансової ідеології та фінансо-
вої стратегії підприємства в розрізі найважливі-
ших аспектів фінансової діяльності на окремих 
етапах її здійснення.

6. Блок розробки системи організаційно-
економічних заходів щодо забезпечення реалізації 
фінансової стратегії. В системі цих заходів перед-
бачається надійне інформаційне забезпечення; 
формування на підприємстві «центрів відпові-
дальності» різних типів; визначення прав, 
обов’язків та міри відповідальності їх керівників 

за результатами фінансової діяльності; формуван-
ня системи стимулювання працівників за їх вне-
сок у підвищення ефективності фінансової діяль-
ності.

Відмітимо, що в процесі розгляду ресурсних, 
функціональних і комплексних стратегій, важли-
вим аспектом для кожного підприємства є визна-
чення типу та обсягів необхідної для стратегічної 
діяльності інформації; розробка ефективної систе-
ми збирання, обробки, використання та зберіган-
ня інформації; вжиття заходів для запобігання не-
гативного ефекту використання недостовірної ін-
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Рис. 1. Функції суб’єкта управління фінансовими ресурсами підприємства
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формації; створення умов для ефективного вико-
ристання необхідної інформації задля прийняття 
стратегічних рішень. Стратегічні рішення безпо-
середньо визначають долю підприємства, вплива-
ють на його розвиток і життєздатність.

Існуючі інформаційні системи надають керів-
никам підприємств інформацію, що зорієнтована 
в основному на внутрішнє середовище – техноло-
гію, організацію виробництва, фінансово-
економічні ретроспективні показники тощо – і ха-
рактеризує його. Інформація про зовнішнє середо-
вище має фрагментарний, несистемний характер. 

Немає інформації про економічні тенденції, 
науково-технічні досягнення, ринки та конкурен-
цію на них, споживачів та їх потреби тощо. Все це 
призводить до домінування суб’єктивних уявлень 
про ситуацію на підприємстві та поза ним, що не 
дає змоги складати обґрунтовані прогнози та при-
ймати стратегічні рішення про пристосування до 
майбутнього та формування самого майбутнього.

Стратегічні інформаційні потреби підприєм-
ства охоплюють все, що може вплинути на довго-
строкову діяльність підприємства, непередбачені 
випадковості, пов’язані зі змінами у середовищі (в 
тому числі з форс-мажорними обставинами), навіть 
інформацію про події, що перебувають за межами 
безпосередньої діяльності та впливу, але можуть 
змінити долю підприємства. Стратегічні інформа-
ційні потреби залежать від тих стратегічних цілей, 
які підприємство ставить перед собою [5].

Формування стратегії управління фінансовими 
ресурсами потребує надійного інформаційного за-
безпечення у вигляді баз стратегічних даних, до-
пущень і прогнозів. База стратегічних даних 
(БСД) – це стислий системний опис найсуттєві-
ших стратегічних елементів, що належать до зо-
внішнього середовища підприємства; вона вико-
ристовується для оцінки поточного стану, засто-
совується для визначення прояву процесів у май-
бутньому та для прийняття стратегічних рішень. У 
БСД міститься інформація про вплив окремих скла-
дових і факторів процесу стратегічного аналізу та 
управління на формування стратегічних альтерна-
тив, а також інформація, що дозволяє обирати ті 
або інші економічні рішення з альтернативних ва-
ріантів, тобто БСД може трактуватись як підсисте-
ма підтримки управлінських рішень [3, c. 26].

База стратегічних даних формується за допо-
могою цільових підборок інформації, що надхо-
дить з багатьох джерел і являє собою по суті про-
цес перетворення сукупності даних у стратегічну 
інформацію на основі їх аналітичної обробки з 
орієнтацією на конкретне використання в процесі 
встановлення та на реалізацію стратегічних пла-
нів, проектів і програм.

База стратегічних даних підприємства може 
мати досить складну структуру, тобто складатися 
з таких підсистем: БСД про сильні та слабкі сто-
рони підприємства; БСД про загрози та можли-
вості (з оцінкою рівня ризику), що існують у зо-
внішньому середовищі; БСД про рівень конкурен-
ції та критерії конкурентоспроможності в галузі; 
БСД про стан економіки взагалі; БСД про ситуа-
цію на суміжних ринках тощо.

Досвід підприємств, що вміють добре організо-
вувати інформаційне обслуговування робітників 
апарату управління, показує, що багато проблем 
можна вирішити, якщо БСД формувати одночас-
но з розробкою та використанням інформаційно-
управлінських систем (ІУС) різного типу, які да-
ють змогу нагромаджувати інформацію про мину-
ле й сучасне; складати прогнози розвитку подій; 
мати уявлення про реальні справи на підприємстві 
в конкретний відрізок часу; відслідковувати події 
в зовнішньому середовищі тощо [11, c. 307].

Інформаційно-управлінська система у страте-
гічному управлінні фінансовим ресурсами про-
мислових підприємств може мати дворівневу іє-
рархічну структуру:

I рівень – підсистема стратегічної та прогноз-
ної інформації, яка використовує текстову та кіль-
кісну інформацію, що надходить з усіх доступних 
підприємству джерел, у тому числі від консуль-
тантів, експертів і фірм, що професійно займають-
ся збиранням, обробкою та продажем спеціалізо-
ваної інформації.

ІІ рівень – підсистема тактичної та оперативної 
інформації, що використовує дані аналізу госпо-
дарської діяльності підприємства, а також інфор-
мацію, отриману під час контактів співробітників 
з колегами на конференціях, ярмарках, виставках.

В процесі гармонізації діяльності цих двох рів-
нів виникають досить великі проблеми, пов’язані 
з можливостями отримання непрофільної, зайвої 
й навіть шкідливої інформації різними користува-
чами. На вітчизняних підприємствах домінує ІІ рі-
вень, що проявляється в нерозвиненості стратегіч-
ного управління взагалі. Вузько професійні інтер-
еси окремих груп працівників заважають форму-
ванню цілісних БСД. Якщо І рівень переважатиме 
ІІ, інформація може бути неприйнятною для по-
всякденного керівництва та розв’язання поточних 
проблем.

Так, головним призначенням ІУС є надання по-
трібної інформації працівникам у необхідний тер-
мін.

Запровадження комп’ютерів і комп’ютерних 
технологій полегшує створення ІУС, але завдан-
ням керівників підприємства, навіть в умовах дію-
чої ІУС, є постійне вдосконалення планово-
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контрольних підсистем у напрямку адекватного 
відображення процесів управління і приведення її 
в стан, який відповідав би інформаційним потре-
бам користувачів. Це підвищує значення навчання 
керівників і фахівців аппарату управління не тіль-
ки методам користування ЕОМ, а й постановці за-
дач для розробки оригінального програмного за-
безпечення, що відбивало б специфіку діяльності 
кожного машинобудівного підприємства.

7. Блок оцінки ефективності розробленої фі-
нансової стратегії є завершальним етапом форму-
вання фінансової стратегії підприємства і прово-
диться за такими основними параметрами:

– узгодження фінансової стратегії підприєм-
ства із загальною стратегією його розвитку; при 
цьому виявляється ступінь узгодження цілей, на-
прямів та етапів у реалізації фінансової стратегії;

– узгодження фінансової стратегії підприєм-
ства з передбаченими змінами зовнішнього фінан-
сового середовища. Під час цієї оцінки визнача-
ється, якою мірою розроблена фінансова стратегія 
відповідає прогнозному розвитку економіки краї-
ни та змінам кон’юнктури фінансового ринку в 
розрізі окремих його сегментів;

– внутрішня збалансованість фінансової стра-
тегії. Під час такого оцінювання визначається, 
якою мірою узгоджуються між собою окремі цілі 
та цільові стратегічні нормативи майбутньої фі-
нансової діяльності; наскільки ці цілі і нормативи 
кореспондують за змістом фінансової політики з 
окремих аспектів фінансової діяльності; якою мі-
рою узгоджені між собою за напрямами і в часі за-
ходи з забезпечення реалізації фінансової страте-
гії;

– можливість реалізації фінансової стратегії. 
Розглядаються потенційні можливості підприєм-
ства у формуванні власних фінансових ресурсів. 
Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінан-
сових менеджерів та їх технічної оснащеності з 
позицій завдань реалізації фінансової стратегії;

– оптимізація рівня ризиків, пов’язаних з реалі-
зацією фінансової стратегії. У даному разі визна-
чають, якою мірою рівень прогнозних фінансових 
ризиків, пов’язаних із діяльністю підприємства, 
забезпечує достатню фінансову рівновагу в про-
цесі його розвитку та відповідає фінансовому мен-
талітету його власників та відповідальних фінан-
сових менеджерів. Крім того, оцінюють, якою мі-
рою рівень цих ризиків доступний для фінансової 
діяльності даного підприємства з позицій можли-
вого розміру фінансових втрат і генерування за-
грози його банкрутства;

– ефективність розробленої фінансової страте-
гії. Результативність фінансової стратегії може 
бути оцінена, насамперед, на підставі прогнозних 

розрахунків. Поряд з цим можуть бути оцінені і 
нефінансові результати реалізації розробленої 
стратегії: зростання ділової репутації підприєм-
ства; підвищення рівня управління фінансовою ді-
яльністю його структурних підрозділів (в процесі 
створення центрів відповідальності); підвищення 
рівня матеріальної і соціальної забезпеченості фі-
нансових менеджерів (за рахунок ефективної сис-
теми їх матеріального стимулювання за результа-
тами фінансової діяльності; більш високого рівня 
технічного оснащення їх робочих місць) [6, c. 211].

Ефективність фінансової стратегії досягається 
за:

– відповідності розробленої фінансової страте-
гії загальній стратегії підприємства – ступеню 
узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації 
цих стратегій;

– узгодженості фінансової стратегії підприєм-
ства з прогнозованими змінами у зовнішньому 
підприємницькому середовищі;

– реалізації розробленої підприємством фінан-
сової стратегії щодо формування власних і залу-
чених зовнішніх фінансових ресурсів тощо.

У системі розробки фінансової стратегії одне з 
важливих місць посідає фінансове планування, 
що реалізується шляхом планування виробництва 
і реалізації, а також контролю за витратами ко-
штів.

Фінансове планування забезпечує необхідний 
контроль за залученням і використанням матері-
альних, трудових і фінансових ресурсів, створює 
необхідні умови для покращення фінансового ста-
ну підприємства.

Воно безпосередньо пов’язане з плануванням 
господарської діяльності і будується на основі ін-
ших показників плану (обсягу виробництва та ре-
алізації, кошторисі витрат на виробництво, плану 
капітальних вкладень тощо). Однак, розробка фі-
нансового плану не є простим арифметичним пе-
рерахунком показників виробництва у фінансові 
показники. Фінансове планування на підприєм-
стві має наступну цільову спрямованість:

– забезпечення фінансовими ресурсами і ко-
штами діяльності машинобудівного підприєм-
ства;

– збільшення прибутку від основної діяльності 
й інших видів діяльності, якщо вони мають місце;

– організацію фінансових взаємовідносин з 
бюджетом, позабюджетними фондами, банками, 
кредиторами та дебіторами;

– забезпечення реальної збалансованості пла-
нованих доходів і витрат;

– забезпечення платоспроможності і фінансо-
вої стійкості промислового підприємства [4,  
c. 110].
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Крім того, реальність системи фінансового 
планування промислового підприємства визнача-
ється наявністю схеми координації всіх його пла-
нів і наявністю системи відповідальності за вико-
нання кожного плану. Система відповідальності 
реалізується шляхом введення центрів фінансової 
відповідальності, зокрема, центрів витрат, при-
бутків і інвестицій.

Висновки із зазначених проблем і перспек-
тиви подальших досліджень у даному напрям-
ку: Таким чином, до інфраструктури промислово-
го підприємства входить загальний менеджмент, 
планування, контроль якості, бухгалтерський об-
лік, формування фінансової стратегії. Фінансова 
стратегія визначає найоптимальніші варіанти 
формування, розподілу та використання ресурсів 
на підприємстві.

З огляду на те, що оцінка рішень щодо форму-
вання фінансової стратегії має здійснюватись для 
кожного підприємства окремо, доцільно орієнту-
ватися на реальні економічні можливості конкрет-
ного промислового підприємства.

Недостатня забезпеченість промислових 
підприємств фінансовими ресурсами, як пра-
вило, супроводжується низьким рівнем ефек-
тивності їх використання. Таке становище ви-
магає нових підходів до моделювання вибору 
оптимального варіанту стратегії управління 
фінансовими ресурсами промислових підпри-
ємств за умов сучасних глобалізаційних проце-
сів.

Бібліографічні посилання
 1. Блакита Г. В. Фінансова стратегія торговельних 

підприємств: методологічні та прикладні аспек-
ти: [монографія] / Г. В. Блакита. – К.: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т.– 2010. – С. 244.

 2. Бланк І. О. Фінансова стратегія підприємства: 
[монографія] / І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Ко-
рольова-Казанська, І. Г. Ганечко; за заг. наук. ред.  
І. О. Бланк. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 
2009. – С. 147.

 3. Даценко Г. В. Складові елементи механізму фор-
мування фінансової стратегії машинобудівних 
підприємств / Вісник Хмельницького 
національного університету. – 2011. – №1. – С. 24–
30.

 4. Зоріна М. С. Теоретико-методологічні основи дос-
лідження механізму формування фінансової 
стратегії промислового підприємства в умовах 
глобалізації / М. С. Зоріна // Финансы, учет, банки. 
Сб. науч. Трудов. Вып. 1(17). – 2011. – С. 105–112.

 5. Макаренко П. М. Формування фінансової 
стратегії підприємства та її значення у конкурент-
ному ринковому середовищі [Електронний ре-
сурс] / П. М. Макаренко, В. І. Аранчій, О. П. Зоря, 

Ю. П. Лашко. – Режим доступу: http://www.pdaa.
edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.1/003.pdf.

 6. Мельник Д. Л. Роль і місце функціональних 
стратегій в загальній стратегії розвитку 
підприємства / Д. Л. Мельник // Вісник Хмель-
ницького національного університету. – 2010. – 
№4. – С. 209–212.

 7. Мельник Д. Л. Фінансова стратегія підприємства / 
Д. Л. Мельник // Економічні науки. Серія 
«Економіка та менеджмент»: збірник наукових 
праць. Луцький національний технічний 
університет. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (26). – Ч. 2.

 8. Мица Н. В. Економічна сутність та роль фінансової 
стратегії в системі управління підприємством /  
Н. В. Мица, В. В. Мица // Вісник Запорізького 
національного університету. – 2010. – №3(7). –  
С. 239–247.

 9. Семенов А. Г. Фінансова стратегія в управлінні 
підприємствами: [монографія] / А. Г. Семенов,  
О. О. Єропутова, Т. В. Перекрест, А. В. Линенко. – 
Запоріжжя: КПУ, 2008. – С. 188.

 10. Ткачук І. Г. Формування фінансової стратегії в 
системі управління підприємством / І. Г. Ткачук // 
Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2008. – 
№ 2 (44). – С. 301–304.

 11. Чентуков Ю. І. Стратегії розвитку великих про-
мислових комплексів в умовах глобальних 
трансформацій: дис. д-ра екон. наук / Ю. І. Ченту-
ков. – Донецьк: Донецький нац. ун-т, 2011. – С. 307.

List of references
 1. Placita. Financial strategy trading enterprises: 

methodological and applied aspects: [monograph] / 
Year / Placita. – K. : Kiev. the NAC. bargain.-Econ. 
UN-so – 2010. – S. 244.

 2. The form of the Acting Financial strategy of the 
enterprise: [monograph] / Form Acting, Sytnik, 
Century, Queen of Kazanskaya, O.C., Genecco, I.; 
edited scientific. edit I.A. Form. – K. : Kiev. the NAC. 
bargain.-Econ. UN-so – 2009.

 3. Datsenko. The Constituent elements of the mechanism 
of formation of financial strategy of engineering 
companies / Bulletin of Khmelnitsky national 
University. – 2011. No. 1. – S. 24–30.

 4. Zorina M. S. Theoretical and methodological 
foundations of the study of the mechanism of formation 
of financial strategy of the enterprise in the conditions 
of globalization / M. S. Zorinа // Finance, accounting, 
banking, etc. Sat. scient. Works. Vol. 1(17). – 2011. –  
S. 105–112.

 5. Makarenko P. M. The financial strategy of the 
enterprise and its value in a competitive market 
environment [Electronic resource] / P. M. Makarenko, 
V. I. Arany, O. P. Zorya, Y. P. Lasko. – Mode of access: 
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default.

 6. Miller D. L. The role and place of functional strategies 
in the overall development strategy of the enterprise / 
D. L. Miller // Bulletin of Khmelnitsky national 
University. – 2010. – №. 4. – S. 209–212.



48

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 10 (жовтень)

 7. Miller D. L. The Financial strategy of the enterprise / 
D. L. Miller // Economic Sciences. Series «Economics 
and management»: proceedings of the. – Lutsk 
national technical University. Vol. 7 (26). H 2. – Lutsk, 
2010.

 8. Mica N. The Economic entity and the role of financial 
strategy in the enterprise management system /  
N. Mica, V. Mica // Bulletin of Zaporizhzhya national 
University. – 2010. No. 3(7). – S. 239–247.

 9. Semenov A. Financial strategy in the management of 
enterprises: [monograph] / A. Semenov, A. O. Ro-

potovo, T. C. Chiasm, A. C. Lynenko. – Zaporozhye: 
CPU, 2008. 

 10. Tkachuk I. G. The Formation of financial strategy  
in the enterprise management system / I. G. Tkachuk // 
Vestnik EDTU. Series: Economic science. – 2008. –  
№ 2 (44). – S. 301–304.

 11. Centocow Yu. GI. Strategy for the development of 
large industrial complexes in the conditions of global 
transformations: dis. Dr. Econ. Sciences /  
Yu. GI. Centocow. – Donetsk: Donetsk national. 
University, 2011. – S. 307.



49

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2014 ▪ № 10 (жовтень)

Постановка проблемы. В настоящее время 
мы являемся свидетелями бурного, «революци-
онного» развития в области информационных и 
коммуникационных технологий и их проникно-
вение во всех сферах экономической и социаль-
ной жизни. Большинство логистических процес-
сов автоматизированы или находятся в процессе 
их трансформации на электронной основе.

Внедрение передовых, современных информа-
ционных технологий позволяет передачи и постав-
ки товаров и услуг, которые будут выполнены в ме-
нее короткие сроки в условиях постоянно растуще-
го, глобального рынка. Дигитализированы множе-
ством логистических операций, таких, как управле-
ние, формирование и контроль запасов, упаковка, 
маркировка, штрих-код, интегрированное управле-
ние заказами, поставками и продажами для клиен-
тов. Это включает в себя операции по обслужива-
нию клиентов, как своевременного реагирования на 
жалобы, обслуживание, переработка и т.д.

Усиление процессов глобализации в экономи-
ке и растущая важность информационных и ком-

муникационных технологий предопределяют из-
менения в типе и структуре спроса логистиче-
ских услуг. 

В современном мире все больше и больше ра-
стут требования и ожидания клиентов. Соответ-
ственно возрастают задачи перед поставщиками 
спроса услуг, а среди наиболее серьезных являет-
ся применение информационных и коммуникаци-
онных технологий для электронного бизнеса. Для 
правительства, общественных и коммерческих 
организации важно определить и иметь в виду 
факторы, барьеры, проблемы, двигатели для их 
применения в логистической деятельности.

Результаты исследования. На основе анализа 
научных разработок ведущих авторов в области 
электронного бизнеса  могут быть выявлены фак-
торы, влияющие на внедрение электронного биз-
неса. 

Их возможно рассматривать в трех направле-
ниях: 

– во-первых, более современные факторы для 
внедрения в малых и средних предприятий фор-
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мируются в основном на базе теории комплексно-
го реинжиниринга [1]. Это стратегическая ориен-
тация (как следствие ценностей и ситуации), орга-
низационная структура, системы, модели, меха-
низмы и инструменты, используемые организа-
циями. 

– во-вторых, факторы рассматриваются в двух 
направлениях влияния в соответствии с их ролью 
в процессе внедрения электронного бизнеса - двига-
тели (или мотиваторы) и барьеры (или ингибиторы) 
влияющие на внедрение электронного бизнеса в ма-
лых и средних предприятий. Таким образом, затраты 
на внедрение считаются фактором барьера, финансо-
вых ресурсов рассматривается в качестве нейтраль-
ного фактора, а финансовые ожидания как дви-
жущий фактор. Результаты экзаменов  этих фак-
торов не всегда однозначны. Например, установ-
лено, что затраты на реализацию имеют важное 
значение в одном исследовании [8, с. 1905–1916] и 
незначительны в другом [4, с. 462–473]

– факторы-двигатели [9] оказывают стиму-
ляции и поддержки внедрения электронного биз-
неса. Большинство авторов приводят их в каче-
стве причин для реализации ИТ-решений для 
электронного бизнеса на предприятии. Теоретики 
выделяют основные драйверы в четырех катего-
риях: окружающая среда и давление с заинтере-
сованными сторонами, оперативные двигатели, 
стратегические двигатели и финансовые двигате-
ли. Категории окружающая среда и давление от 
заинтересованных сторон используется в основ-
ном в институциональной рамке, предложенной 
П. Ди Маджио и С. Пауэлл [11, с.147-160].  Эти 
ученые принимают, что производители продук-
тов питания находятся под сильным давлением со 
стороны правительства, поскольку это связано с 
соблюдением определенных правил, требований, 
законов о пищевых продуктах и их движения 
вдоль цепочки поставок. Предприятия должны 
быть не только совместимы с правилами по упа-
ковке и штрихового кодирования, с правилами по 
безопасности и прослеживаемости продуктов пи-
тания и т.д., но и соблюдать и отечественные, и 
международные правила, касающиеся их. Учен-
ные рассматривают производителей, оптовиков, 
дистрибьюторов и розничных торговцев как 
основные получатели нормативного давления на 
цепочке поставок. Оптовые торговцы и дистри-
бьюторы стратегически расположены в цепи по-
ставок, так как они доставляют продукцию ко-
нечным потребителям. 

Поэтому они встречают регуляторное давле-
ние не только от производителя, но также и со 
стороны государственных регулирующих орга-
нов, розничных торговцев и их конкурентов. Ми-

мическое изоморфное давление оказывается со 
стороны прогрессивных компаний и розничной 
торговли на слабых малых и средних предприя-
тий, которые относительно мало развиты в вне-
дрении электронной бизнес-технологий. 

Операционные двигатели делятся на три 
основных направлений деятельности: сокраще-
ние ошибок управления и вообще во всех элемен-
тов цепочки поставок, управление запасами и по-
вышение уровня обслуживания; 

Категория стратегические двигатели предпо-
лагает достаточно высокую степень распростра-
нения информационных технологий для элек-
тронной коммерции в В2В, как: широкое инду-
стриальное сотрудничество нескольких секторах; 
широкое индустриальное сотрудничество в 
одном секторе;

Категория финансовые двигатели имеет важ-
ное значение для производителей и включает в 
себя: оптимизация отчетности; улучшение обра-
ботки платежных документов; растущие требо-
вания пользователей логистических услуг, стрем-
ление обеспечить необходимый уровень обслу-
живания клиентов при минимальных затратах, 
ускорить денежный поток; повышение эффектив-
ности расходов; увеличить доходы, и т.д.

Среди наиболее важных преимуществ перехо-
да на е-бизнес информационных и коммуникаци-
онных технологий в логистике другие авторы [13, 
c. 35–48; 4, 82–100] отмечают преимущества, ко-
торые могут служить автора как драйверы для 
принятия этих технологий являются: улучшение 
обслуживания клиентов, повышение эффектив-
ности за счет акцентом на критически важных 
бизнес-деятельности, получить стратегические 
преимущества. Последнее, в основном, по мне-
нию авторов, выражено в редизайна бизнес-
процессов. Также важным является увеличить 
операционную эффективность и улучшение об-
мена информацией.

В обобщении, наиболее важные факторы для 
принятия электронного бизнеса в малых и сред-
них предприятий представлены в табл. 1.

– факторы-барьеры действуют в качестве 
сдерживающего фактора и могут помешать вне-
дрения информационной и коммуникационной 
е-бизнес-технологий связанные с логистикой в 
малых и средних предприятий.

Они являются такие, как: 
− первоначальные затраты; 
− недостаток квалифицированных кадров и 

специалистов;
− эксплуатационные расходы; 
− обеспечения адекватной профессиональной 

подготовки; 
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− связи с поставщиками продуктов и услуг; 
− интеграция интернета с внутренними при-

ложениями; нехватка времени; недостаточно 
ощутимые материальные выгоды; 

− возможности в области прикладного про-
граммного обеспечения; 

− вопросы безопасности, связанные с исполь-
зованием сети интернет;

− сопротивление персонала; отсутствие дело-
вых партнеров, которые в интернете;

− необходимость реинжиниринга бизнес-
процессов; 

− сопротивление клиентов; 
− сопротивление менеджмента; 
− рыночная ориентация; 
− отсутствие информации, глобальной кон-

цепции, опыта и многое другое.
Наиболее важные барьеры на пути внедрения 

е-бизнес технологий в логистической деятельности в 
малых и средних предприятий представлены в табл. 2.

Таблица 1
Двигатели для внедрения е-бизнес технологий в логистической деятельности в малых и средних 

предприятий [9]

№ Двигатели для внедрения е-бизнес технологий в логистической деятельности в малых и средних 
предприятий 

1 Выиграть конкурентное преимущество
2 Ожидаемое снижение затрат
3 Нормативная база и требования учреждений
4 Конкуренты уже в электронном бизнесе
5 Ожидания и давление со стороны поставщиков
6 Необходимость операционной совместимости
7 Ожидания и давления со стороны покупателей

Таблица 2
Барьеры на пути внедрения е-бизнес технологий в логистической деятельности в малых и средних 

предприятий [14, с. 438–453]

№ Барьеры на пути внедрения е-бизнес технологий в логистической деятельности в малых и средних 
предприятий

1 Слишком маленький размер предприятия
2 Отсутствие или недостаточность финансовых ресурсов
3 Сложность технологии
4 Отсутствие адекватной технологической инфраструктуры
5 Системы для электронного бизнеса, не совместимы с имеющимися
6 Есть недостатки и неясности законодательства
7 Необходимость реинжиниринга бизнес-процессов
8 Отсутствие опыта персонала
9 Отсутствие ясности и знаний по электронных деловых операций
10 Отсутствие технологической компетенции персонала
11 Существует потенциальный риск для безопасности данных
12 Поставщики не готовы для внедрения электронного бизнеса
13 Клиенты не хотят компьютеризацию
14 Технологии стоят слишком дорого

Выводы. Ясное понимание барьеров и драйве-
ров внедрения е-бизнес технологий в логистиче-
ской деятельности со стороны малых и средних 
предприятий может помочь им повысить свой по-
тенциал и будет оказывать положительное влия-
ние на реализацию систем электронного бизнеса 
в области логистики. Использование в интересах 
малых и средних предприятий может сделать их 
конкурентоспособными в новых экономических 

условиях, быстро реагировать на изменение ры-
ночной ситуации, но требует от компаний орга-
низовать свою работу по-новому. Это может уско-
рить процесс принятия решений и доступа к про-
дуктам через глобальную сеть по всему миру и 
«осудить» представителей малого и среднего биз-
неса, [6] которые еще не подключены к нему огра-
ниченной видимости, потеря доли рынка и сни-
зить их доходы.
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ФІНАНСИ

Постановка проблеми. Забезпечення стабіль-
ності фінансової системи в умовах кризового та 
посткризового стану економіки – ось головне за-
вдання для уряду країн, яких торкнулася остання 
фінансово-економічна криза, що розпочалася у 
2007 році у Сполучених штатах Америки. Ця кри-
за продемонструвала недієздатність та неготов-
ність регулятивних органів країн до попереджен-
ня та запобігання системних ризиків у фінансовій 

© Бауман О. С., 2014

системі. А також показала, що ті інструменти за-
безпечення фінансової стабільності, які присутні 
в арсеналі більшості країн, є не дієвими.

Як реакцією на нездатність подолати та попе-
редити фінансово-економічну кризу передові дер-
жави світу, а саме країни Великої Двадцятки (G20) 
почали працювати над створенням нової форми та 
нового підходу до глобального фінансового регу-
лювання за для зниження системних фінансових 
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ІНСТРУМЕНТИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

MACROPRUDENTIAL REGULATION TOOLS AND THEIR APPLYING

Стаття присвячена дослідженню наборів інструментів макропруденційного регулювання, що 
рекомендовані міжнародними фінансовими інституціями та групами експертів, виявленню основних 
відмінностей між ними та визначенню підходів до їх класифікації. Проаналізовано практичні та теоретичні 
проблеми, що пов’язані з застосуванням цих інструментів. За результатами дослідження сформульовано 
теоретичні висновки. 

Ключові слова: інструменти макропруденційного регулювання, Базельський комітет, контрциклічний бу-
фер, мікропруденційне регулювання, системний ризик, стабільність фінансової системи.

Статья посвящена исследованию наборов инструментов макропруденциального регулирования, кото-
рые рекомендованы международными финансовыми институциями и группами экспертов, выявлению 
основных различий между ними и определению подходов к их классификации. Проанализированы прак-
тические и теоретические проблемы, связанные с применением этих инструментов. По результатам иссле-
дования сформулированы теоретические выводы. 

Ключевые слова: инструменты макропруденциального регулирования, Базельский комитет, контрцикличе-
ский буфер, микропруденциальное регулирования, системный риск, стабильность финансовой системы.

Article investigates the tool sets of macroprudential regulation which recommended by international financial 
institutions and expert groups, to identify the main differences between them and prescribe the classification. 
Analyzed practical and theoretical problems associated with the use of those tools. According to the research were 
formulated theoretical conclusions.

Key words: tools of macro-prudential regulation, the Basel Committee, the countercyclical buffer, micro-prudential 
regulation, systemic risk, the stability of the financial system.
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ризиків. Таким чином з’явилось підґрунтя для 
впровадження макропруденційного регулювання. 
Експертами групи тридцяти у 2010 році навіть 
було розроблено інструкцію з політики макропру-
денційного регулювання, у якій було сформовано 
основні характеристики макропруденційного ре-
гулювання та запропоновано перелік інструментів 
макропруденційного регулювання.

Але на сьогоднішній момент відсутня уніфіко-
ваність у підході до визначення та застосування 
набору інструментів макропруденційного регу-
лювання, які можна було б використовувати для 
попередження системних фінансових ризиків. 
Тому дана тематика дослідження є досить акту-
альною, оскільки інструментарій макропруден-
ційного регулювання залишається остаточно не 
визначеним, а єдиний підхід у його застосуванні 
також відсутній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями впровадження макропруденційного регу-
лювання та застосування його інструментів у сві-
товій науковій діяльності займалися такі науковці 
та практики, як К. Боріо, К. Пит, К. Лім. Також, 
справедливо буде відмітити і вітчизняних вчених, 
які першими в українській науковій практиці, у 
свої працях почали висвітлювати питання макро-
пруденційного регулювання та його інструментів, 
серед них  В.Міщенко, Я. Белінська, В. Ковален-
ко, А. Незнамова. Проте, незважаючи на здобутки 
світових та вітчизняних науковців, питання підбо-
ру інструментів макропруденційного регулюван-
ня та практичного їх застосування залишається 
відкритим. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження інструментів макропруденційного регу-
лювання, визначення підходів до їх класифікації, 
а також розгляд основних аспектів їх практичного 
застосування. 

Основні результати дослідження. З настан-
ням світової фінансово-економічної кризи 2007-
2009 років, з’являється нагальна необхідність у 
переосмисленні методів та підходів до регулю-
вання діяльності фінансових інституцій зокрема, 
та фінансової системи загалом. Фінансова стій-
кість більшості країн світу була порушена. 

Криза наочно продемонструвала застарілість 
методів регулювання фінансової системи. Посту-
пово уряди країн почали працювати над виявлен-
ням та ліквідацією недоліків у принципах та під-
ходах до регулювання. Так, у Сполучених штатах 
Америки кроком до модернізації у регулюванні 
фінансової системи було прийняття закону Додда-
Франка. Головною метою цього закону було фор-
мування належних умов для попередження та за-
побігання кризових подій у фінансовій системі.  

В рамках закону було створено Раду з нагляду за 
фінансовою стабільністю (Financial Stability Over-Stability Over- Over-Over-ver-
sight Council, FSOC), до складу якої входили пред-Council, FSOC), до складу якої входили пред-ouncil, FSOC), до складу якої входили пред-
ставники федеральних регулюючих відомств. Ді-
яльність FSOC була націлена на координацію дер-FSOC була націлена на координацію дер- була націлена на координацію дер-
жавних зусиль щодо виявлення та подолання сис-
темних ризиків [9]. 

Що стосується організації, яка вперше і вико-
ристала термін «макропруденційне регулюван-
ня», а саме Банку Англії, то не обійшлося без змін 
і тут. Так от у 2010 році Сполучене Королівство 
оголосило про початок реалізації планів щодо пе-
реходу на нову архітектуру системи регулювання 
фінансових ринків. І вже через пів року на базі 
Ради директорів Банку Англії було створено Ко-
мітет з фінансової політики (Financial Policy Com-Financial Policy Com- Policy Com-Policy Com- Com-Com-
mittee), а ще через рік запрацювало управління 
пруденційного регулювання (Prudential Regulation 
Authority) – це були два нових підрозділи Банку 
Англії, які відповідали за пруденційне регулюван-
ня на мікрорівні та на макрорівні відповідно [5].

Не обійшлося й без новостворених підрозділів 
в фінансовій структурі країн європейської зони. 
Таким прикладом може бути створення Комітету 
з фінансової стабільності (Financial Stability Com-Financial Stability Com- Stability Com-Stability Com- Com-Com-
mittee) у Німеччині, який знаходився під контро-) у Німеччині, який знаходився під контро-
лем Бундесбанку, та головною метою якого було 
забезпечення фінансової стабільності за допомо-
гою  застосування інструментів макропруденцій-
ного регулювання [8]. І це не повний перелік кра- [8]. І це не повний перелік кра-]. І це не повний перелік кра-
їн, які після фінансової кризи почали змінювати 
підходи до фінансового регулювання.

Таким чином, ми стаємо свідками створення 
нових підрозділів у фінансовій системі розвине-
них країн, головним завданням яких є забезпечення 
фінансової стабільності шляхом реалізації політи-
ки макропруденційного регулювання. Якщо з го-
ловною метою створення та діяльності цих підроз-
ділів та комітетів більш-менш зрозуміло, то питан-
ня набору методів та інструментів, які вони вико-
ристовують у своїй діяльності залишається відкри-
тим. Адже кожна країна та організація, на яку по-
кладено відповідальність за впровадження прин-
ципів макропруденційного регулювання викорис-
товує різний набір інструментів, який, на їхню 
думку, є найбільш прийнятним та оптимальним.  

Для прикладу розглянемо декілька наборів ін-
струментів, які були рекомендовані для застосу-
вання різними організаціями та групами експер-
тів.

У 2011 році експерти Міжнародного валютно-
го фонду запропонували три групи інструментів 
політики макропруденційного регулювання:

1. Кредитні інструменти: ліміти на приріст на-
даних кредитів чи величину кредитного портфеля 
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банків, граничні показники відношення боргу до 
доходів (debt-to-income ratio – DTI). Граничні по-debt-to-income ratio – DTI). Граничні по--to-income ratio – DTI). Граничні по-to-income ratio – DTI). Граничні по--income ratio – DTI). Граничні по-income ratio – DTI). Граничні по- ratio – DTI). Граничні по-ratio – DTI). Граничні по- – DTI). Граничні по-DTI). Граничні по-). Граничні по-
казники відношення позики до суми застави (loan-
to-value ratio – LTV), ліміти на банківські кредити 
в іноземній валюті;

2. Інструменти, пов’язані з ліквідністю: ліміти 
на відкриті валютні позиції банків (на невідповід-
ності валют), ліміти на невідповідності за терміна-
ми та нормативи обов’язкового резервування;

3. Інструменти пов’язані з капіталом: анти ци-
клічні (змінні у часі) вимоги до рівня банківського 
капіталу, динамічне нормування для резервів під 
кредитні ризики, обмеження на розподіл прибут-
ку [6].

Саме ця класифікація є досить схожою на ту, 
яку було розроблено експертами Групи тридцяти. 
Різниця лише в тому, що Група тридцяти у своїй 
класифікації розмежовує інструменти відповідно 
до об’єкту регулювання.

Як ми бачимо, інструментарій макропруден-
ційного регулювання, базується на таких пруден-
ційних нормах, як вимоги до капіталу, лімітуван-
ня ризиків, вимоги до ліквідності та нормування 
балансу. Автори наведеної класифікації інстру-
ментів рекомендують застосовувати запропонова-
ні інструменти за двома підходами: змінний та по-
стійний. Різниця полягає лише в використанні від-
повідно змінних та незмінних (обов’язкових) у 
часі пруденційних норм. Та експерти наголошу-
ють, що для забезпечення успішної реалізації ма-
кропруденційного регулювання потрібно застосо-
вувати обидва підходи.

В класифікації інструментів, яку практично ви-
користовує Банк міжнародних розрахунків, а роз-
робив Комітет з глобальної фінансової системи, 
йде розмежування вимог та нормативів до струк-
тури балансу фінансової установи та до креди-
тів [7]. Дані нормативи та вимоги досить чітко пе-
ретинаються з рекомендаціями Базельського ко-
мітету з банківського нагляду. Можливо, орієнту-
ючись саме на ці нормативи комітет готував другу 

та третю редакції своїх рекомендацій. Різниця по-
лягає в тому, що в наборі інструментів відсутні 
буфер ліквідності та контрциклічний буфер, тоді 
як в рекомендаціях Базеля вони вже вводяться на 
випадок перегріву економіки та кредитного буму. 

Доцільно буде відмітити те, що саме з впрова-
дженням третьої редакції рекомендацій та вимог 
Базельського комітету з банківського нагляду в 
процес регулювання фінансової системи, відбува-
ється реалізація принципів політики макропру-
денційного регулювання та саме застосування тих 
чи інших інструментів [3]. В залежності від етапу 
впровадження вимог Базеля ІІІ, до цього вже до-
лучаються не тільки країни західної Європи, а й 
країни сходу також, серед них: Туреччина, Китай, 
Японія. 

Отже, відповідно до вимог та нормативів Базе-
ля, застосування інструментів макропруденційно-
го регулювання є неминучим для іноземних філій 
та фінансових інституцій, що працюють на євро-
пейському та світовому ринку. А на державному 
рівні, де регулятором може виступати і Централь-
ний Банк, і різноманітні комітети та ради, що від-
повідають за фінансову стабільність та політику 
макропруденційного регулювання, застосування 
тих чи інших інструментів залежить від декількох 
критеріїв. Одним з таких критеріїв є ефективність. 
Кожен з інструментів макропруденційного регу-
лювання здатен охопити окреме джерело ризику, 
а відповідно до ситуації доцільність їх застосуван-
ня може змінюватись. Тому пріоритетним буде за-
стосування того інструменту, який здатен автома-
тично вплинути на фінансовий сектор національ-
ної економіки.

Також досить важливим критерієм або міри-
лом підбору макропруденційного інструменту є 
його здатність бути швидко задіяним. Будь-яка за-
тримка між діями регулятора та відповідною реак-
цією є недоречною, адже в цей час економіка 
схильна до проявів системного ризику. Але треба 
також звертати увагу і на засоби, які використову-

Таблиця 1
Класифікація інструментів макропруденційного регулювання Групи тридцяти (за матеріалами [4])

№ Об’єкт регулювання Інструмент
1. Леверидж Підвищений коефіцієнт зважування ризику у нормативі достатності капіталу за 

торговим портфелем цінних паперів
Контрциклічний буфер капіталу
Стрес-тестування для оцінки достатності капіталу
Коефіцієнт валового левериджу

2. Ліквідність Додатковий буфер ліквідності
Норматив співвідношення довгострокових активів і довгострокових зобов’язань
Норматив співвідношення короткострокових активів і короткострокових 
зобов’язань

3. Кредитна експансія Динамічний норматив співвідношення об’ємів кредиту та вартості застави
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ються у процесі застосування інструменту та на 
непередбачені наслідки застосування. Якщо умови 
майже рівні, доцільніше застосовувати більш про-
стий інструмент, який за своєю суттю відповідає тра-
диційним мірам мікропруденційного впливу [1].

Аналізуючи вищенаведені інструменти макро-
пруденційного регулювання та інструменти, які 
застосовують країни, що не були розглянуті у при-
кладах даної статті, можна побачити, що вони до-
сить схожі з мікропруденційними інструментами. 
Відповідно до цього, стає зрозумілим, що інстру-
менти макропруденційного регулювання є агрего-
ваними інструментами мікропруденційної політи-
ки [2]. Причиною цього може бути те, що політи-
ка та інструменти мікропруденційного регулю-
вання зорієнтовані на банківську систему, а вона, 
як відомо, займає левову частку фінансової систе-
ми більшості країн.  Це говорить про те, що, мож-
ливо, існує потреба в розробці інструментів для 
застосування на макрорівні, не використовуючи 
агреговані мікропруденційні інструменти, які бу-
дуть охоплювати загалом фінансову систему, а не 
окремі банки, інвестиційні фонди, страхові компа-
нії та інші її складові.

Висновки з даного дослідження. Таким чи-
ном, процес впровадження макропруденційного 
регулювання на практиці є в досить активній фазі, 
та це не виключає постійних дискусій та обгово-
рень відносно даної теми. Політику макропруден-
ційного регулювання досить часто аналізують, 
протиставляючи та порівнюючи її з грошово-
кредитною політикою. Але визнання одного з 
найефективніших інструментів для попередження 
системних ризиків у фінансовій системі макро-
пруденційне регулювання вже отримало.

 У процесі застосування того чи іншого набору 
інструментів уряд країни відштовхується від ре-
ального стану фінансової системи та економіки в 
цілому, орієнтуючись на розробки визнаних світо-
вих експертів, міжнародних фінансових інститу-
цій, та використовуючи досвід урядів розвинених 
країн, які вже досягли певного успіху в даному 
питанні. Класифікацій наборів інструментів ма-
кропруденційного регулювання на даний момент 
є достатньо, це інструменти рекомендовані Бан-
ком міжнародних розрахунків, експертами групи 
тридцяти, Міжнародним Валютним Фондом, Бун-
десбанком, а також фундатором макропруденцій-
ного регулювання – Банком Англії. Як ми вже 
встигли зрозуміти, єдиного, уніфікованого набору 
інструментів, який би був визнаний та застосову-
вався у багатьох країнах на даному етапі розвитку 
немає. Існують розробки вищезгаданих організа-
цій та рекомендації Базеля, які в третій редакції 
мають вже вимогливий характер та стосуються 

лише банківського сектору, але також, в свою чер-
гу, можуть застосовуватись на рівні всієї фінансо-
вої системи.  

Всі ці набори та групи інструментів за формою 
є досить різними, але за змістом дуже схожі. Слід 
враховувати також те, що використання одного чи 
групи макропруденційних інструментів, що яв-
ляє собою виконання певних вимог та дотриман-
ня нормативів, спричиняє за собою деякі обме-
ження можливостей фінансових посередників, 
зокрема банків. Так, при виконанні головного за-
вдання макропруденційного регулювання, а 
саме – забезпечити безпеку та стабільність фі-
нансової системи, шляхом попередження та міні-
мізації системних ризиків, треба звернути увагу 
на те, щоб в той же час не ставити в досить жор-
сткі рамки діяльність фінансових інституцій, та не 
спричинити занадто стрімке зменшення рента-
бельності.
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Постановка проблеми. Державне регулюван-
ня соціально-економічних процесів країни в ціло-
му безпосередньо впливає на динаміку розвитку 
страхового ринку.

Розвиток страхового ринку багато в чому зале-
жить від обраної стратегії та вмілої її реалізації на 
практиці. Необхідність розробки стратегій розви-
тку страхового ринку пояснюється тим, що ринко-
ве господарство відрізняється коливаннями 
кон’юнктури, які необхідно передбачати і згла-
джувати.

Аналіз останніх наукових досліджень і пу-
блікацій. Вагомий внесок у дослідження питань, 
пов’язаних із використанням стратегій та розви-
тком страхового ринку, внесли праці таких вче-
них, як: Ансоффа І., Котлера Ф., Томпсона А. А., 
Базилевича В. Д., Внукової Н. М., Гаманко-
вої О. О., Залєтова О. М.,  Козьменко О. В., Мни-
ха М. В., Нечипоренка В. І., Осадця С. С., Філоню-
ка  О. Ф., Шершньової З. Є. та інших.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми.  Оцінюючи наукові здобутки 
вказаних авторів та розвиток нормативної бази з 
даної проблематики, слід зауважити, що подаль-
шого дослідження вимагає питання, пов’язане з 
обґрунтуванням теоретичних аспектів застосуван-
ня стратегії розвитку страхового ринку.

Мета статті полягає у розгляді теоретичних ас-
пектів застосування стратегії розвитку та інстру-
ментів державного регулювання страхового ринку.

Результати дослідження. Існування та розви-
ток страхового ринку у сучасних умовах зумов-
лює необхідність використання основних поло-
жень стратегічного менеджменту і формулювання 
чіткої стратегії розвитку.

В економічній літературі існує досить велика 
кількість визначень стратегії, різних за своєю сут-
тю і таких, що відображають філософські, проце-
суальні, поведінкові, результативні, структурні та 
інші аспекти даної категорії. Загальновідомо, що в 
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науці виділяють дві основні концепції стратегії – 
філософську та організаційно-управлінську. Пер-
ша робить акцент на загальному значенні страте-
гії, як філософії, якою повинні керуватися об’єкт 
управління в своїй діяльності. Це позиція, спосіб 
життя, котрий не дає зупинитися на досягнутому, 
а орієнтує підприємство на постійний розвиток. 
Друга концепція пов’язана з конкретними діями, 
заходами і методами здійснення стратегічної ді-
яльності. В цьому випадку стратегія містить від-
повідь на питання, як об’єкт управління діє. Від-
повідно до цієї концепції стратегія розглядається 
як довгострокові ідеї, спосіб досягнення цілей, 
який визначає для себе об’єкт управління, керую-
чись власними міркуваннями в межах умов, що 
надає зовнішнє середовище. 

Чандлером А. і Ендрюсом К. на різних етапах 
розвитку стратегічного управління поняття «стра-
тегія» визначалося як «процес визначення довго-
строкових цілей» чи «встановлення ідеальної ана-
літичної мети» [2]. Значно поглибив розуміння 
меж стратегії Ансофф І., який стратегію трактує 
так:

− системний підхід, який забезпечує складній 
організації збалансованість і загальний напрям 
зростання [3, 5];

− складна і потенційно небезпечна «зброя», за 
допомогою якої сучасна фірма може протистояти 
мінімальним умовам [3, 49].

Визначення поняття стратегії, яке наводить 
Портер М., полягає в тому, що стратегія – це на-
ступальні чи оборонні дії, спрямовані на створен-
ня усталеного становища галузі, з метою успішно-
го подолання п’яти чинників конкуренції і, отже, 
гарантування максимальної віддачі від капітало-
вкладень фірми [4, 51]. Головним завданням стра-
тегії виступає створення унікальної позиції.

Стратегія – це план, що інтегрує в деяке узго-
джене ціле такі компоненти як: головні цілі; полі-
тику; застосовувані дії.

Суттєві доповнення до розуміння суті страте-
гії, на нашу думку, внесли інші автори. Зокрема, 
пропонується під стратегією розуміти генераль-
ний план дій, який визначає пріоритети стратегіч-
них завдань, ресурси і послідовність кроків з до-
сягнення стратегічних цілей [5, 133].

Василенко В. і Ткаченко Т. вважають, що стра-
тегія являє собою таке поєднання (відповідність) 
ресурсів і навичок організації, з одного боку, і 
можливостей та ризику, що діють у сьогоденні та 
діятимуть у майбутньому, – з іншого, за яких ор-
ганізація сподівається досягти своєї основної 
мети [6, 10]. На думку Шершньової З. та Обор-
ської С., стратегія визначає довгостроковий курс 
розвитку об’єкта управління, спосіб досягнення 

цілей, які визначають, керуючись власними мір-
куваннями у межах своєї політики [7, 118].

Важливим, на нашу думку, є тлумачення Козь-
менко О. В. стратегії як функціонального засобу 
організації діяльності людей і розподілу ресурсів, 
що дає змогу досягти стратегічної мети [8, 42]. 

Трухан О. [9] під стратегією розуміє абстрактно-
цільову і ціннісно-орієнтовану концепцію довго-
строкового розвитку бізнесу, яка відображає ког-
нітивну індикативну модель адаптивної поведінки 
підприємства у нестабільному і мінливому ринко-
вому середовищі, що реалізується на основі пла-
нового процесу управління організаційними змі-
нами шляхом забезпечення гнучкої відповідності 
внутрішніх ресурсів і компетенції організації її зо-
внішньому середовищу.

Суттєвою, в нашому розумінні є думка Кукуш-
кіна О., який під стратегією розуміє довгостроко-
вий план, який містить управлінські рішення щодо 
вибору цілей і напрямів діяльності та моделі дій 
стосовно розміщення, розподілу і координування 
ресурсів підприємства для забезпечення його роз-
витку [10, 224]. Узагальнюючи запропоновані тлу-
мачення та визначення сутності поняття «страте-
гія», на нашу думку, доцільно згрупувати декілька 
різноспрямованих підходів і об’єднати їх так:

– стратегія як план розвитку;
– стратегія як перспективний напрям розвитку;
– стратегія як цілевизначення;
– стратегія як засіб реалізації цілей;
– стратегія як модель взаємодії внутрішніх ре-

сурсів і потенціалу фірми із зовнішнім середови-
щем.

Стратегія – це довгостроковий план, який ви-
значає цілі та напрями розвитку, а також шляхи їх 
досягнення.

Стратегія розвитку страхового ринку являє со-
бою довгостроковий план, який містить комплекс 
рішень щодо вибору напряму розвитку  страхово-
го ринку, визначення його основних цілей, а та-
кож моделі дій щодо формування та ефективного 
використання його потенціалу і дає можливість 
створення внутрішніх та зовнішніх умов для 
успішного подолання основних стадій розвитку.

Метою розвитку страхового ринку є підвищен-
ня рівня страхового захисту майнових інтересів 
фізичних та юридичних осіб, формування ефек-
тивних ринкових механізмів залучення інвести-
ційних ресурсів у національну економіку за раху-
нок забезпечення ефективного функціонування 
ринку страхових послуг з урахуванням міжнарод-
ного досвіду, застосування сучасної ринкової інф-
раструктури та фінансових інструментів.

Проблема розвитку страхового ринку є комп-
лексною, яка вимагає переробки цілого ряду пи-
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тань, які пов’язані з вдосконаленням механізму 
державного регулювання, нормативно-правової 
бази, рівня та якості регулювання страхового рин-
ку, індикативного планування його розвитку, роз-
робці методичного підходу до оцінки ефективнос-
ті цільових програм та ін. Серед цих напрямків 
слід більш уважно зупинитися на питаннях вдо-
сконалення розроблення довгострокових цільо-
вих програм розвитку страхового ринку та роз-
робки методичного підходу до оцінки ефектив-
ності таких цільових програм.

Крім іншого, проведений аналіз державних 
програм та нормативно-правових актів, що регу-
люють функціонування страхового ринку пока-
зав, що страхуванню як одній з важливих галузей 
економіки приділялася достатня увага з боку дер-
жави. Про це свідчить той факт, що національна 
система страхування розглядається як вагома час-
тина комплексу основних напрямів соціально-
економічної політики держави. Разом з цим для 
суб’єктів страхового ринку характерні певна па-
сивність, небажання самостійно, без участі держа-
ви розвивати ринок страхових послуг за окресле-
ними напрямами в рамках вирішення цілей та за-
вдань, представлених у Програмі розвитку стра-
хового ринку України на 2001–2004 роки, яка була 
затверджена 2 лютого 2001 р. Постановою Кабіне-
ту Міністрів України № 98; Концепції розвитку 
страхового ринку України до 2010 року, яка була 
затверджена 23 серпня 2005 р. розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України № 369-р. (далі по тексту – 
Концепція розвитку до 2010 року). Разом з тим, 
треба відмітити, що ці документи не містять усього 
комплексу основних заходів, спрямованих на реа-
лізацію поставлених у них цілей та завдань, що 
підтверджує актуальність подальшого розвитку 
теорії планування в галузі страхування в Україні.

Виходячи з Концепції розвитку до 2010 року 
державна політика щодо розвитку страхового 
ринку ґрунтувалася на зміні ринкових засад діяль-
ності його учасників та використанні переважно 
непрямих методів впливу на процеси, що відбува-
ються у сфері страхування, шляхом удосконален-
ня нормативної бази та запровадження міжнарод-
них правил, принципів і стандартів державного 
регулювання та нагляду. Концепція розвитку до 
2010 року вказує на такі передумови розвитку на-
ціонального страхового ринку [1]: 

− поступове зростання доходів населення з 
тенденцією до подолання низького рівня плато-
спроможності; 

− підвищення заінтересованості юридичних та 
фізичних осіб у захисті своїх майнових інтересів; 

− збільшення кількості прибуткових підпри-
ємств; 

− законодавче запровадження обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів; 

− розвиток ринків фінансових послуг (у тому 
числі фондового ринку) та формування національ-
ної системи іпотечного кредитування; 

− запровадження системи недержавного пен-
сійного забезпечення. 

Однак існують також негативні чинники, які 
стримують розвиток ринку страхових послуг: 

− недосконалість захисту прав споживачів 
страхових послуг; 

− низький рівень співвідношення страхових 
платежів з відрахуванням платежів, переданих на 
перестрахування  українським страховикам, і ва-
лового внутрішнього продукту, незначна клієнт-
ська база страховиків, а також зосередження стра-
хової діяльності переважно на майновому страху-
ванні юридичних осіб; 

− нерозвиненість довгострокового страхування 
життя, недержавного пенсійного забезпечення та 
відсутність правового регулювання діяльності 
страховиків у сфері обов’язкового медичного 
страхування; 

− недостатність надійних фінансових інстру-
ментів для інвестування; 

− велика кількість страхових компаній з низь-
ким рівнем капіталізації, а також слабкий розви-
ток національного перестрахового ринку; 

− використання страхового ринку суб’єктами 
господарювання для оптимізації оподаткування та 
витоку коштів за кордон; 

− недостатній рівень кадрового та наукового 
забезпечення страхового ринку; 

− низький рівень страхової культури населення [1]. 
Майже всі перераховані вище негативні чинни-

ки залишаються вкрай актуальними і на сьогод-
нішній день.

Станом на 1 жовтня 2014 року в Україні відсут-
ня комплексна державна програма (концепція, 
стратегія) розвитку страхового ринку, але потреба 
її розроблення в сучасних умовах економічної та 
політичної нестабільності дуже актуальна.

Нормативно-правова база, що нині сформува-
лася, вимагає подальшого вдосконалення в части-
ні застосування методів державного регулювання 
розвитку страхового ринку. Її суть полягає у:

− розробці та впровадженні порядку застосу-
вання довгострокових і короткострокових дер-
жавних цільових програм;

− визначенні порядку формування прогнозів 
розвитку страхового ринку;

− розвитку на державному рівні методичної 
бази з використання методів та інструментів дер-
жавного регулювання.
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Висновки і пропозиції. Отже, стратегія розви-
тку страхового ринку являє собою довгостроко-
вий план, який містить комплекс рішень щодо ви-
бору напряму розвитку  страхового ринку, визна-
чення його основних цілей та шляхів їх досягнен-
ня.

Потрібно погодитися з тим, що страховий ри-
нок набув певного рівня розвитку, але не став ре-
альним чинником стабільності та за своїми інсти-
туційними і функціональними характеристиками 
не відповідає завданням розвитку національної 
економіки і тенденціям міжнародних страхових 
ринків. Це зумовлює його істотне відставання у 
глобальному процесі формування світової фінан-
сової системи.
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ОБЛІК І  АУДИТ

Постановка проблеми. Для країн, що розви-
ваються, гостро стоїть проблема підвищення 
ефективності системи оподаткування доходів 
юридичних та фізичних осіб. Однією з форм її 
підвищення є трансфертне ціноутворення (далі – 
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В данной статье проанализировано нормы контроля за трансфертным ценообразованием в Украине, а 
также международный опыт и фискальную эффективность трансфертного ценообразования. Обозначено 
ряд проблемных аспектов, которые нуждаются в срочном решении в Украине. Обосновано, что ожидае-
мые поступления от трансфертного ценообразования в Украине являются завышенными, несмотря на су-
ществующую сложность механизма контроля. Наряду с этим, существуют возможности для применения 
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Ключевые слова: налогообложение, трансфертное ценообразование, контролируемые операции, налог на до-
ходы физических лиц.

This article deals with the transfer pricing control in Ukraine. It was analyzed international experience and 
fiscal efficiency of transfer pricing. It was identified a number of problems in this sphere in Ukraine that requires 
urgent solving. It was proved that expected transfer pricing revenues in Ukraine are too high, despite the complex-
ity of the existing mechanism of control. Alongside with this, there are opportunities for use schemes individual 
entrepreneurs.

Key words: taxation, transfer pricing, controlled operations, personal income tax.

ТЦ), що базується на принципі «витягнутої руки». 
Для впровадження системи контролю за ТЦ наці-
ональними податковими системами повинні бути 
досягнуті ряд передумов, як економічних, так і 
правових.
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Прийняття Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо трансферт-
ного ціноутворення» від 4 липня 2013 р., який на-
бирав чинності з 1 вересня 2013 р. є стратегічним 
кроком, хоча з огляду на неповну відповідність 
необхідним передумовам, й авансовим. Відповід-
но до нього затверджені ряд підзаконних актів, які 
забезпечують можливість функціонування систе-
ми контролю за ТЦ. 

Центральне місце в рамках забезпечення вико-
нання цього закону займає Розпорядження Кабі-
нету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р.  
№ 866-р, у якому подається список офіційно ви-
знаних джерел інформації про ринкові ціни. На-
віть з переліком додаткових джерел інформації, 
це не дає платникам податків вичерпного переліку 
цінової інформації, а з огляду на велику кількість 
товарів та їх номенклатуру, всі ціни, які потребу-
ють підтвердження, в принципі не можуть відо-
бражатися в цих джерелах, а тому дані розпоря-
дження виконують обмежуючу функцію. 

На думку І. В. Шинкаренка, таке обмеження 
переліку джерел інформації не забезпечує ефек-
тивного регулювання, а можливість фіскального 
трактування даних норм може стати причиною 
спорів [23].

На сьогоднішній день є прийняті зміни щодо 
перенесення строків здачі документації по ТЦ до 
1 жовтня 2014 р., узгоджено використання термі-
ну господарські операції, а також зменшено роз-
міри штрафів (Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо вдоскона-
лення трансфертного ціноутворення»). Також у 
Верховній раді зареєстрований Проект Закону 
України № 4292а від 16.07.2014 «Про внесення 
змін до статті 39 Податкового кодексу України 
(щодо уточнення переліку контрольованих опера-
цій)». Цей тривалий процес удосконалення зако-
нодавства свідчить про активну співпрацю плат-
ників податків та органів, що наділені правом за-
конодавчої ініціативи. Проте це негативно відби-
вається на податковій системі в цілому, тому що 
нівелюються основні засади податкового законо-
давства: нейтральність оподаткування, стабіль-
ність, рівномірність та зручність сплати. Окрім 
того, ці зміни не носять системного характеру, а є, 
скоріше, тимчасовим компромісом. С.О. Дещиця 
наголошує на тому, що не всі неоднозначні норми 
були усунені, зокрема щодо подання звіту без за-
значення в ньому контрольованої операції та кри-
теріїв визначення пов’язаності осіб [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання розвитку ТЦ в Україні є дуже дискусійним. 
Зокрема, А. В. Волошенко приходить до висно-
вку, що «правила ТЦ, запроваджувані в Україні, 

наближені до міжнародної практики, в цілому не 
створюють ефективного механізму контролю над 
трансфертним цінами зі сторони держави» [3].  
О. О. Булана наголошує на тому, що існує ризик, 
коли для цілей оподаткування податком на прибу-
ток підприємств та непрямих податків вартість то-
вару може бути різною через використання різних 
методів і часових моментів визначення ціни [2]. 
Ю. В. Касперович доречно акцентує увагу на 6 
проблемних питаннях ТЦ, які потребують негай-
ного вирішення та стосуються правильного обра-
хунку порогу суми операцій, низькоподаткових 
юрисдикцій, складності застосування офіційних 
джерел, визначення пов’язаності осіб та повноти 
розкриття інформації про них, а також щодо ціно-
утворення у форвардних контрактах та пропо-
рційних коригуваннях [7].

Особливості регулювання контролю за проце-
сом ТЦ в Україні є предметом обговорення бага-
тьох науковців та практиків [наприклад, див. 5, 8, 
9, 11, 12, 13], але, не зважаючи на достатньо висо-], але, не зважаючи на достатньо висо-
кий інтерес до даної тематики, залишається ряд 
невирішених питань.

Метою даної статті є аналіз запроваджених 
норм контролю за ТЦ, оцінки їх потенційної фіс-
кальної значущості з огляду на міжнародний до-
свід, а також визначення проблемних аспектів, які 
потребують термінового вирішення для успішно-
го застосування норм ТЦ в Україні.

Виклад основного матеріалу. Організація 
контролю за трансфертним ціноутворення у різ-
них країнах відрізняється, але спільним є те, що 
цим займається податкова служба (часто пред-
ставлена офісом великих платників податків). Ви-
вченням питань ТЦ у Великобританії займається 
Група трансфертного ціноутворення (Transfer 
Pricing Group), що є структурним підрозділом 
Служби доходів і зборів Великобританії. Її пра-
цівники є спеціалістами з податкових та інших пи-
тань і займаються питаннями ТЦ та «тонкої капі-
талізації». 

Головним керуючим органом є рада, до складу 
якої входять старші менеджери від всіх структур-
них підрозділів (управлінь), що представлені на 
рис. 1. Її завданням є визначення стратегічних на-
прямків для подальшої діяльності. Операційні 
функції делеговані спеціалістам, що працюють 
підрозділах, сформованих за географічною озна-
кою. Розподіл запитів проводиться з урахуванням 
тематики та до їх аналізу залучаються інші пра-
цівники Служби доходів і зборів Великобританії. 

У структурі центрального апарату Федеральної 
податкової служби Росії діє Управління транс-
фертного ціноутворення та міжнародного співро-
бітництва. Для забезпечення якісного моніторин-
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гу цін в Росії створена і функціонує Міжрегіо-
нальна інспекція Федеральної податкової служби 
з ціноутворення для цілей оподаткування (Наказ 
Міністерства фінансів Російської Федерації від  
5 квітня 2012 №43н «Про внесення змін до наказу 
Міністерства фінансів Російської Федерації від  
9 серпня 2005 р. №101н «Про затвердження Поло-
жень про територіальні органи Федеральної по-
даткової служби»». 

З огляду на міжнародний досвід в Україні в 
системі контролюючих органів створено підроз-
діл, який займається питаннями ТЦ. Необхідні 
функції у Державній фіскальній службі України 
покладено на відділ перевірок ТЦ Департаменту 
податкового та митного аудиту [10]. Податковий 
контроль за ТЦ здійснюється безпосередньо, а та-
кож шляхом організації роботи головних управ-
лінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, 
областях, містах Києві та Севастополі, Міжрегіо-
нального головного управління – Центрального 
офісу з обслуговування великих платників та дер-
жавних податкових інспекцій, пов’язаної із здій-
сненням контролю за ТЦ.

ТЦ є дієвим механізм контролю за цінами у 
міжнародних компаніях, фінансово-промислових 
групах, що в результаті дозволяє забезпечити ви-, що в результаті дозволяє забезпечити ви- в результаті дозволяє забезпечити ви-
сокий рівень надходжень податків до державного 
бюджету. Разом з цим варто відмітити, що такі 
надходження до бюджету важко спланувати через 
складність механізму контролю за ТЦ. Незважаю-
чи на це, фіскальний ефект є досить значним, що 
підтверджує досвід таких країн як США, Фінлян-
дія, Індія, Китай, Данія, Великобританія тощо.

США є унікальною країною з точки зору ТЦ. 
По-перше, через те, що там вперше були розро-

блені основні поняття ТЦ. По-друге, в цій країні 
функціонує багато транснаціональних компаній, 
які є основними суб’єктами ТЦ По-третє, в США 
напрацьований унікальний досвід щодо організа-
ції контролю ТЦ щодо матеріальних, а головне – 
нематеріальних активів. Реалізація більш жор-
сткої політики ТЦ потенціально може забезпечу-
вати додаткові бюджетні надходження в розмірі 
від $500 млн. до $2 млрд. У 2010 р. адміністрацією 
Барака Обами було підготовлено бюджет на  
2010 р. з врахуванням зростаючого фінансування 
Міністерства фінансів США та Податкової служ-
би для запобігання податковому розриву (різниці 
між сумою належних до сплати податкових 
зобов’язань і фактично сплачених податків), що 
оцінювався у 345 млрд. дол. Ініціативи президен-
та США щодо визначення нематеріального майна 
та надлишкових прибутків у 10-річній перспекти-
ві можуть сприяти скороченню державного дефі-
циту на 24 млрд. дол.[26].

За підсумками роботи податкової служби Ки-
таю у 2010 р. було перераховано до бюджету  
2,5 млрд. китайських юанів (382 млн. доларів 
США) в результаті розгляду справ по ТЦ. Цей по-
казних на чверть перевищив доходи 2009 р. та 
вдвічі – надходження 2008 р. Така висхідна тен-
денція забезпечується більш жорстким аудитом 
ТЦ. При цьому підвищена увага була до китай-
ських компаній, що здійснювали свою діяльність 
за кордоном [6]. 

У Фінляндії була започаткована ініціатива 
щодо ТЦ у 2012 р. Перший рік її реалізації офісом 
великих платників податків забезпечив додаткові 
надходження до бюджету у розмірі 300 млн. євро, 
що були нараховані за результатами 10 спеціаль-

Рис. 1. Структурні підрозділи Групи трансфертного ціноутворення у Великобританії [20]
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них перевірок. За останніми даними, 27 перевірок 
мали позитивний результат. Варто відзначити, що 
в їх реалізації задіяно 37 експертів з ТЦ [23].

Контроль за ТЦ в Данії є досить ефективним з 
погляду надходжень до бюджету. Окрім того, по-
зитивним є факт коригувань податкових 
зобов’язань в бік зменшення, хоча вони є не зна-
чними і максимально становили 780,8 млн. дан-
ських крон у 2011 р. Коригування ж у бік збіль-
шення становили від 6,1 млрд. данських крон у 
2011 р. до 21,2 млрд. данських крон у 2012 р. 

Розмір надходжень у Великобританії від транс-
фертного ціноутворення кожного наступного 
року істотно відрізняються від попереднього. 
Найбільші доходи бюджету були у 2008/2009 фі-
нансовому році, а найменші – у 2012/2013. При 
цьому більшу надходжень забезпечував офіс по 
роботі з великими платниками, і тільки у 2012/2013 
фінансовому році ця тенденція змінилась.

Історія розвитку контролю ТЦ у Японії свід-
чить про нестабільний характер надходжень і різ-
ний рівень ефективності. У період з 2005 по  

Таблиця 1
Результати проведення аудиту в контексті ТЦ податковою службою Данії

Рік
Коригування в бік збільшення донарахувань Коригування в бік зменшення нарахувань

Кількість перевірок Коригування, млрд. 
датських крон Кількість перевірок Коригування, млн. датських 

крон
2008 27 8,7
2009 32 15,2
2010 40 6,2 18 547,1
2011 47 6,1 24 780,8
2012 67 21,2 18 351,3
Джерело: [17]

Таблиця 2
Надходження від ТЦ у Великобританії

Показник 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Загальна сума, 
млн. фунтів 
стерлінгів

519 1595 1039 436 1095 504

Large Buiness 
Service, млн. 
фунтів 
стерлінгів

494 1564 973 273 944 251

Local 
Complience, 
млн. фунтів 
стерлінгів

25 31 66 163 151 253

Джерело: [25]

2012 рр. середня кількість справ ТЦ становила 
142, хоча їх кількість коливалась від 100 до 222 в 
рік. Окрім того, не завжди більша кількість справ 
забезпечувала більші надходження до бюджету: 
спостерігаємо спадну тенденцію фіскальної відда-

чі від 1 справи з 2005 р. до 2008 р. (з 2,4 млн. єн до 
0,21 млн. єн по справі), та з 2009 р. до 2012 р. (0,69 
млн. єн до 0,44 млн. єн). Це знову підтверджує не-
стабільність податкових надходжень від контро-
лю ТЦ.

Таким чином, можемо констатувати завищені 
очікування від впровадження норм ТЦ в Україні, 
що передбачали надходження до бюджету у роз-
мірі 20 млрд. грн. протягом трьох перших років 
введення норм у дію (для порівняння: в гривнево-
му еквіваленті по курсу на 4 жовтня 2014 р. надхо-
дження у Великобританії у 2012/2013 р. станови-
ли 10,5 млрд. грн., у Фінляндії в 2012 р. – 4,9 млрд. 
грн., у Японії в 2012 р. – 11,6 млн. грн.). В Україні 

ж більше ніж через рік дії норм ТЦ відсутня ін-
формація щодо надходжень до бюджету від контр-
олю за ТЦ. Отже, надходження від податкового 
контролю за ТЦ не носять постійний характер, і 
тому фактично не піддаються прогнозуванню. 

Достатньо спірним є питання щодо застосуван-
ня норм ТЦ у при операціях з пов’язаними особа-
ми в межах однієї держави. З 41 дослідженої дер-
жави лише 15 не використовують це. Таким чи-
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ном, операції між внутрішніми пов’язаними осо-
бами є предметом дотримання принципу витягну-
тої руки у наступних країнах: Австрія, Китай, Че-
хія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччи-
на, Угорщина, Індонезія, Ірландія, Ізраїль, Люк-
сембург, Малайзія, Мексика, Нідерланди, Норве-
гія, Польща, Португалія, Росія, Словенія, Іспанія, 
Туреччина, Великобританія та США [21].

Операції з пов’язаними особами в межах однієї 
держави (однієї податкової юрисдикції) можуть 
бути предметом контролю ТЦ і в Грузії. Відповід-
но до статей 126-129 Податкового кодексу Грузії 
ТЦ застосовується до транскордонних операцій 
між резидентом Грузії та резидентом іншої держа-
ви, якщо останній є пов’язаною особою або рези-
дентом офшору (перелік яких затверджений). 
Варто зазначити, що перші норми щодо ТЦ в Гру-
зії були закладені ще у 1993 р., проте більш де-
тально вони були прописані у Податковому ко-
дексі 2011 р. і перша подача документації може 
бути затребувана контролюючими органами з 
2014 р. [18].

У Індії раніше ТЦ застосовувалося до компа-
ній, які проводили міжнародні операцій, то з цьо-
го фінансового року воно буде застосовуватись і 
до внутрішніх операцій. Найбільш вразливими 
при цьому є компанії, що працюють у спеціальних 
економічних зонах. Необхідність готувати доку-
ментацію по ТЦ тепер пошириться і на ріелтор-
ські фірми.

Прийняті зміни до податкового законодавства 
Індії забезпечили розширення переліку контро-
льованих операцій, в тому числі й контролюючи 
специфічні внутрішні операції, сума по яких пере-
вищує 50 млн. рупій [22].

З огляду на те, що традиційно ТЦ направлено 
на запобігання уникнення та ухилення оподатку-
вання з використанням низько податкових та оф-
шорних юрисдикцій, необхідність контролю за 
внутрішніми операціями в Україні потребує по-
дальшого дослідження. 

На сьогоднішній день в Росії діє паралельно за-
конодавство про консолідовані групи платників 
податків та ТЦ. Законодавчо закріплено контроль 
за трансфертними цінами федеральним законом 

від 18.07.2011 № 227– ФЗ . При цьому перша час-
тина Податкового кодексу була доповнена новим 
розділом V.1. «Пов’язані особи. Загальні поло-Пов’язані особи. Загальні поло-ов’язані особи. Загальні поло-’язані особи. Загальні поло-язані особи. Загальні поло-
ження про ціни та оподаткування. Податковий 
контроль у зв’язку з вчиненням угод між взаємо-
залежними особами. Угода про ціноутворення». 
Таки чином, з 1 січня 2012 р. введено новий поря-
док, що передбачає особливий контроль з боку 
спеціального підрозділу Федеральної податкової 
служби Росії за угодами, які вчиняються між взає-
мозалежними особами. 

Відповідно з нововведеннями, федеральним 
органом виконавчої влади, уповноваженим з 
контролю та нагляду у сфері податків і зборів 
(ФПС Росії), при здійсненні податкового контро-
лю у порядку, передбаченому главою 14.5 ПК РФ, 
підлягає перевірці повнота обчислення і сплати 
таких податків:

1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб, що спла-

чується індивідуальними підприємцями, нотаріу-
сами, що займаються приватною практикою, ад-
вокатами, які заснували адвокатські кабінети та 
іншими особами, які займаються у встановленому 
законом порядку приватною практикою;

3) податок на видобуток корисних копалин, у 
разі застосування процентної ставки податку;

4) податку на додану вартість у разі, якщо одні-
єю зі сторін угоди є неплатник ПДВ або звільне-
ний від сплати ПДВ платник податків [1].

Система контролю ТЦ в Україні є достатньо 
складною через значно ширший перелік контро-
льованих операцій (ніж рекомендовано ОЕСР), 
необхідності подачі звіту про контрольовані опе-
рації, нормативного закріплення переліку джерел 
інформації про ринкові ціни та контроль за вну-
трішніми операціями. Окрім того, швидка імпле-
ментація міжнародних норм не узгоджувалася з 
підготовкою платників податків до цього, що 
мало наслідком перенесення строків здачі звітнос-
ті (з 1 травня 2014 р. до 1 жовтня 2014 р.). 

Варто відзначити, що схеми ухилення від опо-
даткування з використанням ТЦ розвиваються і 
можуть використовуватися в різних формах і з за-
стосуванням різних податкових інструментів (по-

Таблиця 3 
Динаміка надходжень від контролю за ТЦ у Японії

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Загальна сума, млн. 
японських єн 283,6 105,1 169,6 28,6 68,7 69,8 83,7 97,4

Кількість справ ТЦ, 
шт. 119 101 133 134 100 146 182 222

Джерело: [16]
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даткові канікули для локальних груп платників 
податків, спеціальні податкові режими) [24]. 
Контроль участі і ролі фізичних осіб у ТЦ дозво-
лить і відслідковувати правильність та повноту 
сплати ПДФО, що може мати значний фіскальний 
ефект. 

Відповідно до чинного законодавства на по-
даткові надходження від сплати ПДФО будуть 
впливати дивідендні виплати акціонерам, що є фі-
зичними особами. Але це не є достатнім. Згідно зі 
пп. 39.1.2 Податкового кодексу України (далі – 
ПКУ) ТЦ застосовується до платників податків, 
які є одночасно платниками податку на прибуток 
та податку на додану вартість. Ця норма не може 
застосовуватись до фізичних осіб-підприємців, 
які перебувають на загальній системі оподатку-
вання і є платниками податку на додану вартість. 
Але вони можуть здійснювати контрольовані опе-
рації з контрагентами на загальну суму 50 і більше 
млн. грн. (без урахування податку на додану вар-
тість), а тому для упередження схем з використан-
ня посередника фізичної особи-підприємця при 
здійсненні господарської операції пропонуємо 
унеможливити використання даної прогалини че-
рез внесення змін до податкового законодавства. 

Вважаємо, що у разі здійснення господарських 
операцій фізичною особою-підприємцем, що пе-
ребуває на загальній системі оподаткування і від-
повідає всім формальним ознакам для контролю 
за ТЦ це потрібно робити з метою уникнення 
втрат бюджету від мінімізації податкових 
зобов’язань зі сплати ПДФО. 

Міжнародна практика свідчить про те, що ТЦ в 
контексті оподаткування фізичних осіб відіграє 
велике значення в частині оподаткування дивіден-
дів, відсотків, роялті, а також приросту капіталу.

Відповідно до ПКУ, фізична особа може бути 
пов’язаною, зокрема якщо вона безпосередньо та/
або опосередковано (через пов’язаних осіб) воло-
діє корпоративними правами іншої юридичної 
особи у розмірі 20 і більше відсотків. Для цілей 
контролю за ТЦ пов’язаними особами визнаються 
такі фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у 
тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, мало-
літні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), по-
внорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, 
піклувальник, дитина, над якою встановлено опі-
ку чи піклування.

При нарахуванні (наданні) доходів фізичній 
особі у негрошовій формі базою оподаткування 
виступатиме вартість такого доходу, розрахована 
за звичайними цінами (п. 164.5 ПКУ). У випадку, 
коли ціни на товари підлягають державному регу-
люванню, звичайною визнається ціна відповідно 
до правил регулювання. У інших випадках, що пе-

редбачено у пп. 14.1.71 ПКУ, звичайною ціною є 
ціна, що зазначена в договорі. Проте при отриман-
ні доходів у вигляді натуральної оплати, додатко-
вого блага чи благодійної допомоги зазвичай до-
говори не підписуються. Саме тому це питання 
потребує додаткового законодавчого регулюван-
ня [15].

Змінилася позиція Державної фіскальної служ-
би щодо врахування сум кредиту, позики, пово-
ротної фінансової допомоги при визначенні вар-
тісного критерію 50 млн. грн. відповідно до пп. 
39.1.2.4 ст. 39 ПКУ. Так, відповідно до узагальню-
ючої податкової консультації з окремих питань за-
стосування норм податкового законодавства щодо 
ТЦ (затверджена Наказом Міндоходів від 
22.11.2013 № 699) ці суми враховувались. Пози-
тивним є зміна позиції контролюючих органів, що 
відображена в поновленій версії узагальнюючої 
податковій консультації, затвердженої Наказом 
Міндоходів 01.07.2014 №368, де дані суми уже не 
враховуються при визначенні вартісного крите-
рію, що є проявом ліберальнішого підходу контр-
олюючих органів.

У контексті необхідності удосконалення норм 
контролю ТЦ в Україні, можливе застосування 
досвіду Бразилії, де у квітні 2012 р. були ухвалені 
важливі зміни, направлені на усунення недооцін-
ки експортних цін або завищення імпортних цін в 
операціях з пов’язаними сторонами за кордоном 
або з непов’язаними особами, що зареєстровані в 
країнах з низьким рівнем оподаткування. Прийня-
ті поправки щодо методу ціни перепродажу чітко 
визначають рівні рентабельності для різних галу-
зей при імпорті. Встановлено, що норма прибутку 
40% застосовується до використання нафти і при-
родного газу, виробництва тютюнових виробів, 
нафтопродуктів, оптичної, фото– та кінематогра-
фічної галузей, фармацевтичної та фарм-хімічної 
галузей, продажу медичних та стоматологічних 
машин, обладнання, пристроїв. При виробництві 
хімічних продуктів, скла, виробів зі скла, целюло-
зи, паперу та виробів з паперу, а також в металур-
гійному секторі використовується норма прибут-
ковості 30%, для всіх інших галузей застосовуєть-
ся норма прибутковості 20%. При цьому у визна-
чених законом випадках може бути коригування 
норми прибутковості. Важливо відмітити, що у 
Бразилії з 2013 р. діють спеціальні методи ТЦ для 
експорту і для імпорту, що виключає можливість 
застосовувати будь-які інші методи ТЦ при зо-
внішньоекономічних операціях [19].

Не зважаючи на те, що на сьогодні в Україні 
найбільш актуальним є контроль за сировинним 
товарами, які експортується, у середньостроковій 
перспективі буде зростати інтерес до контролю за 
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ТЦ нематеріальних активів, особливо об’єктів ін-
телектуальної власності. А тому необхідною є на-
працювання досвіду щодо застосування прибут-
кових методів ТЦ. 

Висновки. Проведений аналіз механізму 
контролю за ТЦ в різних країнах світу вказує на 
те, що при контролю за ТЦ не може бути єдиного 
правила, а повинен використовуватись індивіду-
альний підхід з урахуванням всіх обставин 
фінансово-господарської діяльності та необхід-
них процедур аналізу.

Для удосконалення норм ТЦ в Україні пропо-
нуємо імплементувати «Керівні принципи ОЕСР 
щодо трансфертного ціноутворення для трансна-
ціональних компаній та податкових адміністра-
цій» у вітчизняне законодавство.

На сьогоднішній день у вітчизняному законо-
давстві встановлена норма про пріоритетність 
методу порівняльної неконтрольованої ціни, що 
не відповідає загальносвітовим нормам, де вико-
ристовується найбільш прийнятний метод (the 
most appropriate transfer pricing method). Оскіль-
ки використання кожного методу повинно об-
ґрунтовуватись наявністю характерник ознак 
операцій, пропонуємо відмінити цю норму як нее-
фективну.

При дії достатньо жорстких норм контролю ТЦ 
постає питання щодо того, настільки виправданим 
він є, особливо зважаючи на обмежені можливос-
ті щодо використання неупереджених методів 
контролю, чітко обґрунтованими наявними ризи-
ками. Варто відмітити, що правила і процедури 
контролю ТЦ потенційно містять у собі ризики 
вчинень корупційних правопорушень.
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Постановка проблеми. Управління підприєм-
ством являє собою складний багатогранний про-
цес, успішне функціонування якого залежить від 
системності та цілісності сприйняття менеджера-
ми різного рівня об’єктивної реальності, інтелек-
туальних можливостей, які здатні трансформува-
ти сучасні тенденції в майбутні.

Одним з сучасних напрямів еволюційного роз-
витку теоретичних і практичних аспектів обліку, 
контролю та аналізу виробничо-господарської ді-
яльності підприємств є контролінг, концепція «ін-
формації та системного управління» [36].

Ритмічне і продуктивне функціонування будь-
якої системи можливе за умови забезпечення її до-
стовірною і своєчасною інформацією.

Невизначені умови господарювання висувають 
підвищені вимоги щодо облікової інформації. 
Проте на сучасному етапі отримати таку інформа-
цію, користуючись тільки даними фінансового об-
ліку, неможливо, у зв’язку з тим, що вона, в біль-
шості випадків, є застарілою, їй притаманний іс-
торичний аспект. Надати таку інформацію може 
тільки управлінський облік.

Питання контролінгу, його сутність, функції, 
складові, предмет та об’єкт розглядались як зару-
біжними, так і вітчизняними вченими. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретичні і методологічні аспекти контролінгу, 
його концептуальні положення визначені в фун-
даментальних працях вчених далекого зарубіжжя: 
І. Ансоффа, П. Друкера, М. Мескона, Р. Манна,  
Г. Піча, Х.Й. Фольмута, Д. Хана а також близько-
го: О.Л. Гуляєвої, Н.Г. Данілочкіної, А.М. Кармін-
ського, Н.І. Оленєва, А.Г. Примака, С.Г. Фалька, 
Т.Г. Шешукової.

Завдання, функції та особливості впроваджен-
ня контролінгу на вітчизняних підприємствах різ-
них сфер діяльності є об’єктом дослідження ві-
тчизняних науковців: Л.Д. Буряк, Т.В. Калайтан, 
О.В. Оліфірова, М.С. Пушкаря, М.В. Тарасюка, 
Л.І. Федулової, Н.П. Шульги. 

Мета, сутність, об’єкт та предмет управлін-
ського обліку розглянуті в працях як зарубіжних, 
так і вітчизняних вчених. Серед вчених далекого 
зарубіжжя доцільно виокремити Д. Андерсона,  
А. Апчерча, А.Е. Аткінсона, К. Друрі, Д. Колдуе-
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ла, Б. Нідлза, Дж. Фостера, Д.Р. Хенсена,  
Ч.Т. Хорнгрена.  На теренах колишнього СРСР 
вперше в облікову термінологію поняття «управ-
лінський облік» було введено акад. М.Г. Чумачен-
ком [37].

Вищезазначені питання були досліджені в пра-
цях науковців близького зарубіжжя І.В. Аверчева, 
М.А. Вахрушиної, М.Д. Врублевського, В.Б. Іваш-
кевича, Т.П. Карпової, І.Ю. Мізіковського,  
В.Ф. Палія, Л.І. Хоружій, В.П. Суйця.

Серед вітчизняних вчених питання сутності, 
предмету та об’єкту управлінського обліку висвіт-
лені в працях Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова,  
З.-М.В. Задорожного, Л.В. Нападовської, Н.І. Пи-
липів, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, А.В. Шайкана.

Проте серед зарубіжної і вітчизняної наукової 
спільноти відсутня єдина думка щодо сутності і 
взаємозв’язку між управлінським обліком і контр-
олінгом, що і викликає необхідність подальших 
досліджень. 

Метою статті є визначення сутності контр-
олінгу і управлінського обліку, дослідження 
взаємозв’язку між двома вищезазначеними 
системами з урахуванням їх еволюційного роз-
витку.

Результати дослідження. Управління являє 
собою процес підтримки функціонування або пе-
реведення системи з одного стану в інший шля-
хом цілеспрямованого впливу на об’єкт управлін-
ня з метою зміни його стану [19].

Управління підприємством в ринкових умовах 
господарювання – це специфічний інтелектуаль-
ний різновид людської діяльності, пов’язаний з 
постійним цілеспрямованим впливом на елементи 
системи для досягнення певних цілей, які визна-
чаються інтересами конкретного трудового ко-
лективу, отриманням ним прибутку для задово-
лення соціальних і економічних потреб його чле-
нів та власників.

Провідні українські вчені д.е.н., проф., акад. 
М.Г. Чумаченко та д.е.н., проф. С.М. Петренко 
зазначають, що конролінг є не до кінця дослідже-
ним напрямом в управлінні суб’єктом господа-
рювання, впровадження якого на підприємстві є 
відповіддю на зміни в навколишньому середови-
щі, пов’язаному із заміною лінійно-
функціональної структури управління на дивізій-
ну [36]. 

Традиційно виокремлюють п’ять основних 
етапів розвитку контролінгу [29]:

– зародження ідей контролінгу (ХV – XVI ст.);
– запровадження ідей контролінгу в управлін- запровадження ідей контролінгу в управлін-

ня підприємствами (XVII – поч. XX ст.);
– зародження науки про контролінг (1931 р. – 

1970 р.);

– розвиток науки про контролінг та професій- розвиток науки про контролінг та професій-
них контролерів (1970-ті – 1980 ті рр.);

– розвиток концепції контролінгу (поч.  
1980-х рр. по теперішній час).

Поняття контролінгу, його сутність і зміст 
були об’єктом досліджень багатьох зарубіжних і 
вітчизняних вчених, основний перелік яких наве-
дено в табл. 1.

Узагальнюючи точки зору багатьох науковців, 
можна стверджувати, що метою контролінгу є за-
безпечення прибутковості і ліквідності підприєм-
ства шляхом виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків при зіставленні виручки від реалізації 
продукції (робіт, послуг) і витрат, а також засто-
сування заходів щодо регулювання відхилень, які 
виникли, та оптимізації співвідношення «витрати-
прибуток» [12].

Предметом контролінгу є мікроекономічні 
процеси і явища на підприємстві та макроеконо-
мічні процеси в країні, які безпосередньо вплива-
ють на економіку підприємства [24].

Об’єктами контролінгу є [12]:
– виробничі ресурси, що забезпечують працю 

людей в процесі господарської діяльності підпри-
ємства;

– господарські процеси та їх результати, що ві-
дображають єдність витрат і результатів у процесі 
здійснення виробничої діяльності підприємства.

Традиційно виокремлюють наступні принципи 
контролінгу [2] :

– принцип руху і гальмування;
– принцип своєчасності;
– принцип стратегічної свідомості ;
– принцип документування.
З урахуванням терміну здійснення процесу 

управління контролінг розподіляється на:
– оперативний;
– стратегічний.
Структура контролінгу являє собою 

взаємозв’зок підсистем управлінського обліку, ін-
формаційного забезпечення, планування, і моні-
торингу [22].

Планування означає прийняття на основі сис-
тематичної підготовки управлінських рішень, 
пов’язаних з майбутніми подіями.

Управлінський облік – це зв’язуюча ланка між 
обліковим процесом та управлінням підприєм-
ством.

Інформаційне забезпечення відіграє провідну 
роль серед вищезазначених елементів контролін-
гу, наявність якого забезпечує функціонування 
будь-якого суб’єкту господарювання , яке немож-
ливе без його інформаційних зв’язків як з зовніш-
нім світом, так і з внутрішнім, тобто без інформа-
ційної ентропії.
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Таблиця 1
Визначення сутності контролінгу в наукових джерелах

Науковці Визначення
Хан Д., 
Хунгенберг Х. [34]

Це система інтегрованого інформаційного забезпечення, орієнтованого на результат 
управління підприємством

Хорват П., 
Гляйх Р. [17]

Це комплексна міжфункціональна концепція управління, метою якої є координація систем 
планування, контролю та інформаційного забезпечення

Манн Р., 
Майєр Е. [20]

Це управління майбутнім з метою забезпечення довгострокового функціонування 
підприємства та його структурних одиниць

Сучасний 
економічний 
словник [26]

Це інструмент планування, обліку, аналізу стану справ на фірмі, який використовується з 
метою прийняття рішень на основі комп’ютеризованої системи збирання і обробки інформації

Нова економічна 
енциклопедія [27]

Це сучасна комплексна технологія управління підприємством, яка являє собою орієнтовану 
на досягнення цілей інтегровану систему інформаційно – аналітичної і методичної підтримки 
керівників в процесі планування, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень щодо 
всіх функціональних сфер діяльності підприємства

Кармінський О.М.,
Фалько С. Г. [11]

Це філософія і спосіб мислення керівників, які орієнтовані на ефективне використання 
ресурсів і розвиток підприємства в довгостроковій перспективі

Андронова О.К.,
Печатнова О. Д. [1]

Це міжфункціональний інструмент управління, який виконує фінансово-економічну 
коментуючу функцію з метою прийняття управлінських рішень з використанням сукупності 
відповідних методів планування, обліку, контролю та аналізу шляхом цілеспрямованого 
збору та обробки необхідної для цього інформації 

Ананькіна О. О.,
Данілочкін С. В.,
Данілочкіна Н.Г. [14]

Це функціонально відмежований напрямок економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з 
реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції менеджменту з метою прийняття 
оперативних та стратегічних рішень

Вебер Ю. [7] Контролінг являє собою елемент управління соціальною системою, виконуючи свою головну 
функцію підтримки керівництва в процесі вирішення ним загального завдання координування 
системи управління, перш за все, завдання планування, контролю та інформування

Харін О.О.,
Коленський І.Л.,
Пущенко М.М.,
Старих В.О.[30]

Це якісна концепція економічного управління підприємством, яка орієнтує керівників на 
виявлення шансів і ризиків, пов’язаних з отриманням прибутку

Шешукова Т. Г. [38] Це своєрідний механізм саморегулювання в організації, який забезпечує зворотній зв’язок в 
межах управління і поєднує функції підсистеми управління , не замінюючи собою управління, 
а тільки переводячи його на якісно новий рівень

Калайтан Т.В. [12] Це синтез елементів обліку, контролю, планування, реалізація яких забезпечує вироблення 
альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом 
досягнення кінцевої мети і результатів діяльності підприємства

Пушкар М. С. [24] Це концепція ефективного управління економічним об’єктом з метою забезпечення його 
сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі

Шульга Н. П. [39] Це сервісна підтримка трьох площин управління, які мають між собою прямі й зворотні 
зв’язки, а також внутрішньоелементну структуру, побудовану на системній основі

Тарасюк М В. [29] Це управлінська технологія, що забезпечує досягнення місії та стратегічних цілей 
підприємства, охоплює всі напрями діяльності, бізнес-процеси та бізнес-об’єкти, дозволяє 
здійснювати ефективне управління суб’єктом підприємництва не тільки в реальному режимі 
часу, а й його майбутньою діяльністю, а також сприяє розвитку комунікацій на підприємстві 
завдяки створенню відповідної системи інформаційного забезпечення, сервісній підтримці 
реалізації усіх управлінських функцій, вивчення та розповсюдження позитивного досвіду 
управління, дослідженню і синтезу передових теоретичних наукових напрацювань у сфері 
менеджменту, економіки, фінансів, аналізу, логістики, інвестицій, інновацій та інше; 
постійному моніторингу ключових показників діяльності підприємства; яка здатна до 
адаптування, саморозвитку та самовдосконалення, що забезпечується прямим 
підпорядкуванням служби контролінгу вищому менеджменту підприємства та незалежності 
від керівників нижчих рівнів

Ляшенко Г.П., 
Гаєвська Л.М., 
Чернова О.В. [15] 

Це концепція менеджменту на основі системного і процесного управління, орієнтована на 
ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства, з урахуванням економічних, 
технологічних, соціально-правових і екологічних умов на базі передових інформаційних 
технологій
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Моніторинг, який походить із сфери інформа-
тики, в контексті контролінгу являє собою підсис-
тему, яка систематично контролює і вимірює 
якість бізнес-процесів підприємства на основі ви-
користання відповідних показників.

С.Г. Фалько, А. Рассел Кейт, Л. Левін [33] в 
розробленій ними піраміді контролінгу акценту-
ють увагу на важливій ролі сформованої звітності 
на основі аналітичної інформації, яку продукує 

управлінський облік, в процесі підготовки і ухва-
лення керівництвом і контролером управлінських 
рішень. 

Контролінг має власні функції, серед яких до-
цільно виокремити наступні (табл. 2).

Економічне управління підприємством, яке 
здійснюється за допомогою системи контролінгу, 
передбачає використання наступних інструментів  
(табл. 3).  

Таблиця 2
Функції контролінгу

Функції
Ананькіна О.А., 
Данілочкін С.В., 

Данілочкіна Н.Г. [14]

Аніскін Ю.П.,
Павлова А.М. [2]

Кармінський О.М., 
Фалько С.Г., 

Жевага О.О. [11]

Калайтан Т.В.
[12]

1. Координація управлінської 
діяльності з метою 
досягнення цілей 
підприємства

+ + +

2. Інформаційна та 
консультативна, підтримка 
прийняття управлінських 
рішень

+ +

3. Створення та забезпечення 
функціонування загальної та 
інформаційної системи 
управління підприємством

+ +

4. Забезпечення 
раціональності 
управлінського процесу

+

5. Моніторинг стану 
економіки підприємства + +

6. Контроль і аналіз 
економічної роботи 
підприємства

+ + +

7. Управлінська функція +
8. Підтримка процесу 
планування + +

9. Облік з метою управління + +
10. Оцінка процесів на 
підприємстві та подання 
звітності керівництву

+

11. Спеціальні функції +

Таблиця 3
Інструменти контролінгу

Інструменти
Кармінський О.М., 

Фалько С.Г., 
Жевага О.О. [11]

Калайтан Т.В. [12] Хан Д.,
Хунгенберг Х. [34]

1. Управлінський облік + + +
2. Планування + + +
3. Бюджетування + + +
4. Система показників оцінки 
діяльності підприємства і його 
підрозділів

+
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Еволюційний розвиток системи контролінгу 
виокремив дві наукові школи, де управлінському 
обліку відводиться кардинально різні ролі. Пред-
ставники німецької економічної школи Й. Вебер, 
Г. Кюппер, Д. Хан, П. Хорвач, К. Штайле розгля-
дають контролінг як систему координації плану-
вання, контролю і інформаційної підтримки ме-
неджменту. Цей варіант контролінгу має назву 
школи управління (менеджменту), де термін 
«управлінський облік» взагалі не зустрічається 
або використовується досить рідко. Проте пред-
ставники іншої школи контролінгу (американ-
ської), яка має обліково-аналітичне спрямування, 
Р. Ентоні, Р. Каплан, Р. Хілтон, Ч. Хорнгрен фак-
тично ототожнюють поняття «управлінський об-
лік», «управлінський контроль» з контролінгом.

Управлінський облік має чотири етапи еволю-
ційного розвитку [ ]:

– калькуляційний облік (кінець ХІХ – початок 
ХХ ст.);

– виробничий облік з елементами управлін-
ського (початок ХХ ст.– 50-ті роки ХХ ст.);

– управлінський облік, як окрема галузь теоре-
тичних і практичних знань (50 –70– ті роки  
ХХ ст.);

– стратегічний управлінський облік (з 70-х ро-
ків ХХ ст. до сьогодення).

В економічній літературі наводиться значна 
кількість визначення поняття «управлінський об-
лік», узагальнивши які можна зробити висновок, 
що це самостійний відокремлений напрямок бух-
галтерського обліку, який повинен забезпечити 

суб’єкт господарювання необхідною достовірною 
інформацією з метою здійснення управління ним 
на основі прийняття адекватних вивірених управ-
лінських рішень (табл. 4). 

Метою управлінського обліку є забезпечення 
менеджерів корисною інформацією для плануван-
ня, контролю та прийняття управлінських рішень.

В економічній літературі зазначається, що 
основними об’єктами системи управлінського об-
ліку є:

– затрати (поточні та капітальні) та доходи 
підприємства в цілому та окремих його структур-
них підрозділів;

– собівартість як форма цільового спрямуван-
ня затрат;

– внутрішнє ціноутворення (трансфертні 
ціни);

– бюджетування;
– внутрішня звітність.
Предметом управлінського обліку є «поведін-

ка» підприємства, тобто механізм управління під-
приємством [21].

З урахуванням постійно змінюваного зовніш-
нього і внутрішнього середовища управлінський 
облік розподіляється на:

– тактичний управлінський облік;
– стратегічний управлінський облік.
Управлінський облік, основним завданням яко-

го, є забезпечення всіх рівнів управління необхід-
ною інформацією, ґрунтується на наступних за-
гальноприйнятих принципах:

– принцип методологічного плюралізму;

Інструменти
Кармінський О.М., 

Фалько С.Г., 
Жевага О.О. [11]

Калайтан Т.В. [12] Хан Д.,
Хунгенберг Х. [34]

5. Виявлення і аналіз відхилень + +
6. АВС – аналіз +
7. Аналіз величин в точці 
беззбитковості + +

8. Аналіз обсягу замовлень +
9. Аналіз «вузьких» місць 
на підприємстві +

10. Метод сум покриття + +
11. Фінансовий облік +
12. Контроль +
13. Бенчмаркінг +
14. Вартісний аналіз +
15. Калькулювання +
16. Аналіз затрат і результатів +
17. Імітаційне моделювання +
18. Лінійне моделювання +

Закінчення табл. 3
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Таблиця 4
Визначення сутності управлінського обліку в наукових джерелах

Науковці Визначення
Офіційна термінологія 
CIMA [34]

Це використання принципів бухгалтерського обліку і управління фінансами з метою 
створення, захисту, збереження та збільшення вартості в інтересах власників комерційних 
і некомерційних підприємств, як державних, так і приватних

Аткінсон Е., Банкер Р., 
Каплан Р.,
Марк Янг С. [3]

Це процес, який створює додаткову вартість шляхом безперервного вдосконалення 
планування, проектування, оцінки, і функціонування системи фінансової і нефінансової 
інформації, який спрямовує дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і створює 
культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей 
підприємства

Ентоні Р., Ріс Дж. [40] Це процес в межах організації, який забезпечує управлінський апарат організації 
інформацією, яка використовується для планування, безпосередньо управління і контролю 
за діяльністю організації

SMA 1A [18] Це процес ідентифікації, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та 
надання фінансової інформації, яка використовується менеджментом в плануванні, оцінці 
і управлінні організацією з метою забезпечення оптимального використання її ресурсів і 
повноти їх обліку

Хенсен Дон Р., 
Моувен М.М.,
Небіл С. Еліас, 
Девід У. Сенков [32]

Це система, яка визначає, збирає, вимірює, класифікує та повідомляє інформацію, яка буде 
корисною для внутрішніх користувачів у процесах планування, контролю та прийняття 
рішень

Вахрушина М.А. [6] Це самостійний напрямок бухгалтерського обліку організації, який забезпечує 
інформаційну підтримку системи управління підприємницькою діяльністю

Карпова Т.П. [13] Це інтегрована система обліку затрат і доходів, нормування, планування, контролю і 
аналізу, яка синтезує інформацію для оперативних управлінських рішень і координування 
проблем майбутнього розвитку підприємства

Івашкевич В.Б. [10] Це сфера знань та сфера діяльності, яка пов я̓зана з формуванням і використанням 
економічної інформації з метою управління всередині господарюючого суб’єкту 
(підприємства, фірми, банку тощо)

Суйц В.П. [28] Це самостійна система управління підприємством, яка містить всі характерні для неї 
підсистеми : прогнозування, планування, нормування, бюджетування, аналіз, облік і 
контроль

Бойко Е.А., Кізилов О.М.,
Богата І.М. [4]

Це встановлена організацією система збору, реєстрації, узагальнення та подання інформації 
щодо господарської діяльності організації та її структурних підрозділів з метою здійснення 
планування, контролю і управління цією діяльністю

Воронова К.Ю.,
Уліна Г.В. [8]

Це частина системи бухгалтерського обліку підприємства. яка забезпечує управлінський 
апарат інформацією для планування діяльності, прийняття тактичних і стратегічних 
рішень, оперативного управління, контролю діяльності організації, стимулювання 
працівників підприємства у виконанні завдань, оцінки діяльності підрозділів, окремих 
співробітників всередині організації

Сучасний економічний 
словник [26]

Це система збору та групування фінансової та нефінансової інформаці, бюджетування та 
оцінки діяльності підрозділів, на основі якої менеджери приймають рішення, виконання 
яких сприяє досягненню цілей організації; одна з функцій управління

Закон України «Про 
бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в 
Україні» [23]

Це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством

Голов С.Ф. [9] Це процес виявлення, виміру, накопичення, аналізу, підготовки,, інтерпретації та передачі 
інформації, яка використовується управлінською ланкою з метою здійснення планування, 
оцінки і контролю всередині організації, а також для забезпечення відповідного підзвітного 
використання ресурсів

Нападовська Л.В. [21] Це інтегрована система підготовки та забезпечення різних рівнів управління інтегрованою 
відповідним чином інформацією для ефективного планування, контролю та прийняття 
управлінських рішень

Бутинець Ф.Ф., 
Чижевська Л.В.,
Герасимчук Н. В. [5]

Це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтеграції та 
передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки 
та контролю всередині підприємства

Пушкар М.С. [25] Це система, основним завданням якої, є забезпечення потреб користувачів в інформації, 
яка носить адресний характер і яка орієнтована на детальний облік витрат на виробництво 
і калькулювання собівартості продукції з метою пошуків резервів для зниження витрат на 
одиницю продукції
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– орієнтація обліку на досягнення стратегічних 
цілей підприємства;

– принцип результативності;
– принцип відповідальності за прийняття рі-

шень;
– принцип комплексності;
– принцип «різна собівартість для різних ці-

лей»;
– принцип економічності.

В процесі здійснення забезпечення менеджерів 
підприємства необхідною інформацією, управлін-
ський облік виконує наступні функції, перелік 
яких згрупований в табл. 5.  

Використання на практиці управлінського об-
ліку можливо із застосуванням відповідних ін-
струментів, серед яких доцільно виокремити: 
калькулювання, бюджетування, контроль, транс-
фертне ціноутворення (табл. 6).

Таблиця 5
 Функції управлінського обліку

Функції Карпова Т.П. [13]
Аткинсон Є., 

Банкер Р., 
Каплан Р., Янг М. [3]

Нападовська Л. В. 
[21]

Бутинець Ф.Ф., 
Чижевська Л.В., 

Герасимчук Н.В. [5]
1. Забезпечення 
інформацією всіх рівнів 
управління необхідною 
для поточного планування, 
контролю і прийняття 
оперативних 
управлінських рішень

+ + +

2. Формування інформації, 
яка є засобом 
внутрішнього 
комунікаційного зв’язку 
між рівнями управління та 
різними структурними 
підрозділами одного рівня

+ + +

3. Оперативний контроль 
та оцінка результатів 
діяльності внутрішніх 
підрозділів і підприємства 
в цілому

+ + + +

4. Перспективне 
планування та 
координування розвитку 
підприємства на майбутнє

+ + +

5. Калькулювання +
6. Управлінський контроль +
6. Стратегічний контроль +
7. Аналітична функція +

Таблиця 6
Інструменти управлінського обліку

Інструменти Хорнген Ч.Г., Фостер Дж. [35] Голов С.Ф. [9] Карпова Т.П. [13]
1. Калькулювання + + +
2. Бюджетування + + +
3. Контроль + +
4. Трансфертне ціноутворення + +

Висновки. Дослідивши сутність і еволюцій-
ний розвиток контролінгу і управлінського облі-
ку, можна зробити наступні висновки:

– контролінг є сучасною концепцією управлін-
ня, спрямованою на підтримку менеджерів в про-
цесі управління;

– контролінг і управлінський облік пройшли 
значний еволюційний розвиток, проте контролінг 
має глибші історичні корені;

– управлінський облік і контролінг на сучасно-
му етапі розвитку мають власні функції та інстру-
менти, як специфічні, так і тотожні; 
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– контролінг є ширшою системою, ніж управ-
лінський облік, який є його складовою, основним 
завданням якого є своєчасне подання необхідної 
інформації для прийняття виважених управлін-
ських рішень. 
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Постановка проблеми. Світовий ринок олій-
них культур завжди був та залишається одним із 
найперспективніших і стабільних у своєму роз-
витку серед основних агропродовольчих рин-
ків. Останніми роками цьому сприяє перманент-
не зростання світового населення та обмеженість 
енергоресурсів ставить нові виклики перед сіль-
ським господарством щодо забезпечення продук-
тів харчування, кормовою базою та відновлюваль-
ними джерелами енергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
танням формування та функціонування світового 
ринку олійних культур присвячені роботи відомих 
вчених та практиків Н. Є. Голомши, Т. В. Куць,  
П. Т. Саблука, О. М. Шпичака та ін. Проте процес 
дослідження світового ринку олійних культур ви-
магає постійного розвитку та вдосконалення.
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МИРОВОЙ РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

WORLD MARKET OF OILSEED

У статті досліджено тенденції та зміни світового ринку олійних культур, проаналізовано його сучас-
ний стан, найбільші виробники, подана структура експорту та імпорту у розрізі країн. 

Ключові слова: світовий ринок,  експорт, імпорт, виробники, споживання.

В статье исследованы тенденции и изменения мирового рынка масличных культур, проанализирова-
ны его современное состояние, крупнейшие производители, представлена структура экспорта и импорта 
в разрезе стран.

Ключевые слова: мировой рынок, експорт, імпорт, производители, потребление.

The article covered the trends and changes in the world market of oilseeds and analyzes its current state, the 
largest manufacturers’ composition of the exports and imports by countries. 

Key words: global market, import, export, manufacturers, consumption.
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Мета дослідження. Проаналізувати основні 
процеси функціонування світового ринку олійних 
культур.

Виклад основного матеріалу. Світовий ри-
нок олійних культур, представлений головними 
олійними культурами, а саме: соєві боби, насіння 
соняшнику, арахіс, пальмові плоди олійні, насіння 
бавовни та ріпаку. В цілому світове виробництво 
виділяє не менше 13 основних видів рослинних 
олій. Найбільш відомими та розповсюдженими є 
соєва, пальмова, ріпакова та соняшникова олія. 
Вони складають 85% світового олійного виробни-
цтва та 90% світової торгівлі, що робить їх визна-
чаючими у ціновій динаміці олійного комплексу. 
Крім того, можна виділити кокосову, пальмоядро-
ву, бавовняну і арахісову олії. Використання олій-
них культур у тваринництві забезпечує зв’язок 
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ринку олійних з ринком зернових, а розвиток ви-
робництва біодизеля пов’язує його з ринком енер-
гоносіїв. Крім того, на дані ринки впливають се-
зонність посіву, дозрівання, збирання та урожай-
ність олійних [2, с. 253]. 

Загальне світове виробництво насіння головних 
олійних культур у 2011/12 МР становило 436,44 
мли тонн, що на 9,8% менше, ніж у 2009/10 сезоні 
(табл. 1).

Головними олійними культурами у світі відпо-
відно до структури 2011/12 МР виступають боби 
сої, валове виробництво яких сягнуло 236,03 млн 
тонн із часткою 54,1 %, насіння ріпаку – 60,6 млн 
тонн або 13,9 %, насіння бавовни – 46,54 млн тонн 
або 10,7% загального виробництва олійних куль-
тур. На соняшник припадало 9% ринку олійних 
культур, оскільки за 2011/12 МР було вироблено 
39,15 млн тонн продукції. Пальмові плоди та ко-

Таблиця 1
Структура виробництва насіння основних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %2009/10 2010/11 2011/12
Соя 261,07 264,74 236,03 54,1 90,41
Ріпак 60,96 60,55 60,60 13,9 99,41
Насіння бавовни 38,91 43,56 46,54 10,7 119,61
Соняшник 32,18 33,31 39,15 9,0 121,66
Арахіс 33,72 35,98 35,32 8,1 104,75
Пальмові плоди 12,22 12,55 13,28 3,0 108,67
Копра 5,88 6,02 5,40 1,2 91,83
Всього 444,96 456,71 436,44 100,0 98,09

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution

пра становлять незначну частку – 3 та  
1,2 % відповідно, оскільки згадані культури по-
ширені лише в субтропічних країнах. За аналі-
зований період за всіма олійними культурами, 
окрім копри, відбулося зростання світового ви-

робництва, більшою мірою соняшнику (приріст 
121,66 %) та пальмових плодів (108,67 %).  
У розрізі країн-виробників основних олійних 
культур, структура буде мати наступний вигляд 
табл. 2.

Таблиця 2
Структура виробництва насіння основних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %
2009/10 2010/11 2011/12

Сполучені Штати 98,9 102,38 91,32 20,9 98,3

Бразилія 71,42 79,23 69,2 15,9 96,9

Китай 57,84 58,1 57,78 13,2 99,9

Аргентина 57,94 54,22 45,68 10,5 78,9

Індія 32,37 34,77 35,52 8,1 109,7

Інші 126,48 130,01 136,95 31,4 108,3

Всього 444,96 456,71 436,44 100,0 98,1

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution

У Сполучених Штатах за результатами 2011/12 
МР виробництво головних олійних культур зни-
зилося на 4,5 % до 91,3 млн. тонн, із своєю част-
кою на ринку до 20,9 % проти 23,5 % у 2009/10 се-
зоні. На частку Бразилії, де протягом аналізовано-
го періоду виробництво олійних культур знизило-
ся на 2,2 млн. тонн, у 2011/12 – виробництво ста-
новить 69,2 млн. тонн припадає 15,9 % світового 

ринку. Головним азіатським виробником насіння 
олійних культур є Китай, котрий в 2011/12 МР за-
безпечив 57,78 млн. тонн насіння, або 13,2 % від 
загального виробництва. Другим південноамери-
канським виробником виступає Аргентина, яка 
виробляє 10,5 % олійних. Порівняно з минулим 
2010/11 МР, всі країни, окрім Індії, за поточний 
сезон скоротили виробництво продукції, у зв’язку 
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з несприятливими погодними умовами та частко-
во скорочуючи площі під культурами.

Обсяги експортно-імпортних операцій збіль-
шилися, завдяки збільшення попиту на рослинні 
олії та жири з боку переробної промисловості.  
Так, за 2009-2012 рр. імпорт насіння олійних куль-
тур зріс до 107,73 млн. тонн, або на 5,9 %. За ім-млн. тонн, або на 5,9 %. За ім-тонн, або на 5,9 %. За ім-
портом сировини домінує соя, об’єми якої зросли 
до 90,11 млн. тонн із часткою на ринку до 83,6 %. 

Другою культурою в імпорті ріпак. Імпорт насін-
ня ріпаку зріс ще більше за цей період – до 12,46 
млн. тонн. При цьому частка ріпаку на ринку олій-тонн. При цьому частка ріпаку на ринку олій-
них культур зросла від 9,9 % у 2009 р. до 11,6 % за 
результатами 2011/12 МР (табл. 3).

Світове споживання насіння та плодів олійних 
культур протягом 2009-2012 рр. збільшилося на  
8,4 % до 389,39 млн. тонн. Структура використан-
ня олійних культур у 2011/12 МР виглядає наступ-

Таблиця 3
Імпорт насіння головних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %
2009/10 2010/11 2011/12

Соя 86,84 88,81 90,11 83,6 103,8
Ріпак 10,73 10,40 12,46 11,6 116,1
Насіння бавовни 0,57 0,86 0,87 0,8 152,6
Соняшник 1,48 1,56 1,96 1,8 132,4
Арахіс 1,97 2,22 2,17 2,0 110,2
Пальмові плоди 0,04 0,04 0,04 0,0 100
Копра 0,10 0,14 0,13 0,1 130,0
Всього 101,71 104,01 107,73 100,0 105,9

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution.

ним чином: 57,7 % припадає на сою, 15,5 – на рі-
пак, по 8,9 – на насіння бавовни та соняшник, 4,2 – 
на арахіс, 3,45 % – на пальмові плоди та залишок 
на насіння копри (табл. 4).

Зростання споживання відбулося по всіх куль-
турах, більшою мірою на ріпак, соняшник та паль-
мові плоди. Розподіл споживання олійних куль- Розподіл споживання олійних куль-Розподіл споживання олійних куль-
тур по країнах виглядає наступним чином 
(табл. 5). З цього обсягу 81 % насіння у світі вико-
ристовується у 8 основних країнах.

Таблиця 4
Світове споживання насіння головних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %
2009/10 2010/11 2011/12

Соя 209,50 221,15 224,64 57,7 107,2
Ріпак 56,67 59,49 60,38 15,5 106,5

Насіння бавовни 30,34 32,54 34,52 8,9 113,8

Соняшник 29,58 29,68 34,78 8,9 117,6
Арахіс 14,80 15,88 16,36 4,2 110,5
Пальмові плоди 12,30 12,41 13,08 3,4 106,3
Копра 5,81 6,09 5,61 1,4 96,6
Всього 358,99 377,25 389,39 100,0 108,5

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution

На першому місці Китай, який за 2011/12 МР 
спожив 94,8 млн. тонн, що становило 24,3 % від 
загального обсягу. Протягом 2009-2012 рр. спо-9-2012 рр. спо--2012 рр. спо-2 рр. спо- рр. спо-
живання в країні зросло на 13,4 млн. тонн, а част-13,4 млн. тонн, а част-, а част-
ка на ринку піднялася на 2 пункти. Загалом, виро-2 пункти. Загалом, виро- пункти. Загалом, виро-
бляючи в країні тільки 57 млн. тонн насіння олій-
них культур, Китай на 32,75 залежить від імпорту 
цієї продукції. США дещо скоротили внутрішнє 
використання олійних культур на 3,6 % до 50 млн. 
тонн у 2011/12 МР, що становить 55 % від обсягів 
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виробництва в країні. Решта спрямовується на 
експорт. Зараз США належить друге місце серед 
країн-споживачів на ринку насіння олійних культур. 
Аргентина, будучи четвертим виробником олійних 
культур у світі, посідає третє місце як споживач. 
Протягом 2011/12 МР у країні було використано 
майже 39,8 млн. тонн насіння різних олійних куль-
тур, що складає 87 % від внутрішнього виробництва. 
Інше насіння формує експорт. Країни ЄС знаходять-
ся на четвертій позиції за споживанням насіння олій-
них культур. Протягом 2009-2011 рр. обсяг викорис-9-2011 рр. обсяг викорис--2011 рр. обсяг викорис-
тання зменшився на 1,2 млн. тонн, тобто до 40,44 
млн. тонн, з яких 15,54 млн. тонн, або 38,4 % припа-. тонн, з яких 15,54 млн. тонн, або 38,4 % припа- тонн, з яких 15,54 млн. тонн, або 38,4 % припа-
дає саме на імпортну продукцію [5].

Росія та Україна входять до першої десятки 
країн-споживачів на ринку олійних культур. На 
частку Росії припадає 3 % світового обсягу вико-3 % світового обсягу вико- % світового обсягу вико-
ристання продукції, або 11,76 млн. тонн, на Укра-
їну – 2,5 %, або 9,64 млн. тонн. Обидві країни про-. Обидві країни про- Обидві країни про-
тягом 2009-2012 рр. суттєво збільшили викорис-9-2012 рр. суттєво збільшили викорис--2012 рр. суттєво збільшили викорис-2 рр. суттєво збільшили викорис- рр. суттєво збільшили викорис-
тання насіння олійних культур: на 135,6 та  
121,5 % відповідно. Загальне споживання насіння 
олійних культур на продовольчі цілі протягом 
2009-2012 рр. зросло до 421,6 млн. тонн. 

Щодо експорту, то динаміка та структура  
основних олійних культур у світі за 2009- 

2012 роки представлена в табл. 6. Відповідно до 
імпорту, в експортних постачаннях за 2011/12 МР 
домінує насіння сої – 83,2% загального обсягу 
експортних операцій, далі йде ріпак – 12,7, ара-
хіс – 2,4 та соняшник -1,8%. На інші олійні куль-
тури припадає лише 0,9 %.

Головними експортерами виступають США, 
загальний експорт сконцентрований на 41,9 % у 
країнах Південної та на 47,9 % Північної Амери-
ки. Протягом 2009-2012 рр., вони збільшили по-
стачання насіння олійних культур на 40,4% до 
37,36 млн. тонн, та довели частку присутності на 
ринку до 34,3 % [1]. Бразилія пропонує 33,8 % екс-
порту насіння, Канада -10,6 та Аргентина – 8,1 %. 
На даний час Канада завдяки збільшенню поста-
чань продукції на 70,5 % до 11,6 млн. тонн випере-
дила свого конкурента Аргентину (табл. 7).

Останніми роками Австралія дуже активно ви-
йшла на ринок олійних культур. Тільки за 5 років 
країна спромоглася збільшити пропозицію в 3 
рази до 2,9 млн. тонн насіння. Тим самим Ав-
стралія обійшла ще одного новачка на ринку – 
Україну. Україна як експортер посідає зараз шос-
те місце з обсягом реалізації 2,75 млн. тонн, або 
2,5 % світового ринку за результатами у 2011/12 
сезоні. 

Таблиця 5
Споживання насіння головних олійних культур по країнах, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %2009/10 2010/11 2011/12
Китай 81,4 87,4 94,8 24,3 116,4
США 51,5 49,3 50,0 12,8 97,1
ЄС 41,6 41,0 40,4 10,4 97,1
Аргентина 37,1 41,6 39,8 10,2 107,3
Бразилія 36,0 38,9 39,6 10,2 110,0
Індія 25,3 29,4 29,4 7,5 116,2
Росія 8,7 7,8 11,8 3,0 135,6
Україна 7,9 8,6 9,6 2,5 121,5
Канада 6,1 7,8 8,3 2,1 136,1
Індонезія 7,6 7,7 8,1 2,1 106,6
Мексика 5,5 5,7 5,8 1,5 105,5
Малайзія 5,0 5,0 5,1 1,3 102,0
Пакистан 5,3 5,4 5,7 1,5 107,5
Японія 4,8 4,5 4,3 1,1 89,6
Туреччина 2,8 3,0 3,0 0,8 107,1
Інші 36,4 34,0 33,8 8,7 92,9
Всього 363,0 377,3 389,4 100,0 107,3

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution
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Загальний попит на ринку насіння олійних 
культур сягнув по результатах 2011/12 сезону 
564,33 млн. тонн, що на 2,3% більше, ніж було у 
попередньому 2010/11 МР та на 73,9 % більше, 
ніж у 1997 р. Співвідношення загального попиту 
до пропозиції становить як 1,11. 

Під впливом зниження пропозиції на ринку, в 
першу чергу виробництва в 2011/12 сезоні проти 
2010/11МР, відбулося скорочення за поточний се-
зон запасів продукції на кінець року на 24,7% до 
61,47 млн. тонн. (табл. 8).

Таблиця 6
Експорт насіння головних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %
2009/10 2010/11 2011/12

Соя 92,86 92,64 90,54 83,2 97,5
Ріпак 10,79 10,85 12,70 11,7 117,7
Насіння бавовни 0,59 0,97 0,90 0,8 152,5
Соняшник 1,56 1,79 1,92 1,8 123,1
Арахіс 2,42 2,85 2,58 2,4 106,6
Пальмові плоди 0,02 0,02 0,02 0,0 100,0
Копра 0,12 0,12 0,11 0,1 91,7
Всього 108,35 109,21 108,78 100,0 100,4

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution
Таблиця 7

Експорт насіння основних олійних культур по країнах, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %
2009/10 2010/11 2011/12

Сполучені Штати 41,69 41,83 37,36 34,3 89,6
Бразилія 28,65 30,07 36,82 33,8 128,5
Канада 9,47 10,16 11,56 10,6 122,1
Аргентина 13,82 10,01 8,78 8,1 63,5
Парагвай 5,69 6,75 3,15 2,9 55,4
Австралія 1,37 2,17 2,91 2,7 212,4
Україна 2,41 2,85 2,75 2,5 114,1
Інші 5,25 5,37 5,45 5,0 103,8
Всього 108,35 109,21 108,78 100,0 100,4

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution

Таблиця 8
Кінцеві залишки насіння головних олійних культур у світі, млн. тонн

Культура Маркетинговий рік Питома вага, % 2011/12 до 2009/10, %2009/10 2010/11 2011/12
Соя 60,57 70,19 51,94 84,5 85,7
Ріпак 8,30 6,50 4,11 6,7 49,5
Насіння бавовни 0,66 1,18 1,56 2,5 236,4
Соняшник 2,00 1,80 2,42 3,9 121,0
Арахіс 1,42 1,54 1,00 1,6 70,4
Пальмові плоди 0,15 0,19 0,29 0,5 193,3
Копра 0,31 0,24 0,16 0,3 51,6
Всього 73,41 81,62 61,47 100,0 83,7

Джерело: розраховано автором на основі FAS USDA: Major Oilseeds: World Supply and Distribution
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Насамперед відбулося суттєве зниження запа-
сів ріпаку на 25,4 % до 4,11 млн. тонн. Залишки 
соняшнику хоча й скоротилися на 3,6 % до 2,42 
млн. тонн за 2009-2012 рр., але порівняно з мину-
лим сезоном навіть зросли на 620 тис. тонн або 
32,2 % [3;4].

Висновки. Отже, за останні роки світове ви-
робництво семи основних олійних культур – соєві 
боби, ріпак, соняшник, пальма, хлопок, копра та 
арахіс – виросло на 11% до 495 млн тонн.  На зна-
чний розвиток ринку насіння олійних культур 
впливає підвищення врожайності головних олій-
них культур та сприятливі умови за рахунок ста-
більного зростання попиту на рослинні олії. Одно-
часно зросли обсяги виробництва олії разом із 
збільшенням обсягів використання згаданого про-
дукту у харчовій, тваринницькій та інших галузях, 
а також зростання обсягів переробки олійних 
культур (особливо ріпаку) на біопаливо. 
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Постановка проблеми. На сучасному ета-
пі розвитку України та її регіонів проведення до-
статньо якісної неоіндустріальної модернізації 
економіки видається неможливим без формуван-
ня об’єктивної адаптивної до глобальних викликів 
промислової політики. Необхідність формування 
і реалізації нової промислової політики обумов-
лена рядом причин: по-перше, в структурі україн-
ської економіки зберігаються істотні диспропор-
ції на шкоду переробним галузям, зокрема висо-
котехнологічним виробництвам. Нераціональний 

характер має структура інвестицій в основний ка-
пітал підприємств. По-друге, недостатньо висо-
кою є ефективність функціонування промислових 
підприємств з приватною формою власності, що 
виражається в наявності значної частки збиткових 
виробництв і вказує на невисоку результативність 
проведеної приватизації. По-третє, на низькому 
рівні залишається інноваційна активність підпри-
ємств, що свідчить про відсутність стратегії під-
вищення продуктивності праці на основі впро-
вадження наукомістких технологій і підвищення 

© Гедз М. Й., 2014

УДК 332.142.4
JEL Classification: О 18 

М. Й. Гедз 
кандидат економічних наук, доцент

Черкаський інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)
М. И. Гедз 

кандидат экономических наук, доцент
Черкасский институт банковского дела Университета банковского дела Национального банка Украины (г. 

Киев)

M. Y. Gedz 
Candidate of Science in Economics, Associate Professor

Cherkasy Institute of banking of The University of banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

РЕГІОНАЛЬНА ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА  
В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА  
В КОНТЕКСТЕ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

REGIONAL INDUSTRIAL POLICY IN THE MODERNIZATION NEOINDUSTRIALNOYI

В статті обґрунтовано необхідність формування нової промислової політики як потужного засобу 
неоіндустріальної модернізації економіки регіонів. Враховуючи зарубіжний досвід, запропоновано ідейно-
ціннісні орієнтири і напрямки реалізації промислової політики регіонів. Розроблено модель формування 
і реалізації промислової політики регіону.

Ключові слова: неоіндустріальна модернізація, регіональна промислова політика, пріоритетні промислові 
проекти, кластерний підхід, державно-приватне партнерство, інститути розвитку.

В статье обоснована необходимость формирования новой промышленной политики как мощного сред-
ства неоиндустриальной модернизации экономики регионов. Учитывая зарубежный опыт, предложено 
идейно-ценностные ориентиры и направления реализации промышленной политики регионов. Разрабо-
тана модель формирования и реализации промышленной политики региона.

Ключевые слова: неоиндустриальные модернизация, региональная промышленная политика, приоритетные 
промышленные проекты, кластерный подход, государственно-частное партнерство, институты развития.

In the article the necessity of forming a new industrial policy as a powerful tool neoindustrialnoyi modernize 
regional economies. Taking into account international experience, offered ideological and value orientations and 
directions of industrial policy areas. The model of the formation and implementation of industrial policy in the 
region.

Key words: neoindustrialna modernization, regional industrial policy, priority industrial projects, cluster approach, 
public-private partnerships, development institutions.
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ступеня адаптивності виробничих систем до ви-
мог, які висуваються сучасним ринком, що набу-
ває в умовах глобалізації все більш відкритого ха-
рактеру. По-четверте, зважаючи на специфіку на-
ціонального виробничого сектора, що продовжує 
перебувати в кризовому стані, можна констатува-
ти існування нагальної потреби в управлінні кон-
курентоспроможністю підприємств.

Аналіз останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Обговорення промислової політики як од-
нієї зі складових розвитку економіки держави три-
ває вже впродовж 10-15 років. Проте й сьогодні ця 
тема залишається досить обговорюваною, що зна-
ходить своє віддзеркалення в нинішній числен-
ній науково-економічній літературі та політичних 
виданнях. Зокрема, проблемі формування про-
мислової політики присвячено роботи Федуло- 
вої Ф. І., Пельтек Л. В., Жаліла Я. А., Прушків-
ської Е. В., Андрієвського Д. Й., Шараг О. С., 
Макаренко І. О., Васильєвої Н. Ф., Кіндзерсько-
го Ю. В. та ін. Залишається невирішеною по-
дальша трансформація вітчизняної економіки за 
модернізаційно-інноваційним вектором розвитку.

Метою статті є визначення ідейно-ціннісних 
орієнтирів і напрямків реалізації регіональної 
промислової політики, вивчення механізмів реа-
лізації регіональної промислової політики та роз-
робка моделі формування і реалізації промислової 
політики.

Виклад основного матеріалу. У вирішенні за-
дач подальшої трансформації вітчизняної еконо-
міки за модернізаційно-інноваційним вектором 
розвитку важливим інструментом державного ре-
гулювання виступає регіональна промислова по-
літика, що представляє собою систему взаємовід-
носин між державними органами влади і управ-
ління та суб’єктами ринку, спрямовану на досяг-
нення стратегічних цілей соціально-економічного 
розвитку регіону і країни в цілому.

Визначальне значення в модернізації еконо-
міки має індустріалізація економіки. Досягнення 
високого рівня розвитку промислового виробни-
цтва, вдосконалення його галузевої і територіаль-
ної структури, корінна зміна структури економі-
ки за рахунок прискореного розвитку індустріаль-
ного сектора виступають основною передумовою 
в зростанні продуктивності праці та вироблення 
валового регіонального продукту, забезпеченні 
зайнятості, підвищенні рівня та якості життя на-
селення, залученні й використанні внутрішніх та 
іноземних інвестицій, створенні інноваційного 
потенціалу і досягненні конкурентоспроможності 
економіки на регіональних і світових ринках.

Найбільш активні дискусії зараз проводяться 
про можливості реалізації при проведенні реаль-

ної економічної політики системи поглядів, ха-
рактерних для неоіндустріальної економіки. Ста-
новлення інноваційного типу розвитку найчасті-
ше трактується як створення нових підприємств і 
нових секторів господарства, що формують в су-
купності так звану «нову економіку», що харак-
теризується виробництвом наукомісткої і високо-
технологічної продукції. У той же час значно мен-
ше уваги приділяється модернізації традиційних 
індустріальних галузей, де відбувається старіння 
технологій, підвищення до неприпустимих меж 
зносу устаткування, тобто зниження ефективності 
виробництва, мінімізація фінансових джерел для 
соціально-економічного розвитку країни та струк-
турної перебудови її економіки.

Стосовно економіки країни в цілому, і її регіо-
нам зокрема, видається обґрунтованим говорити про 
розвиток інноваційного сектора не тільки на осно-
ві витіснення традиційних галузей економіки, а й на 
основі техніко-технологічного оновлення цих галу-
зей і виробництв з доданням профільним галузям ви-
сокотехнологічного та наукоємного вигляду. Перехід 
до нових техніко-технологічних основ, вихід промис-
лового виробництва на нові прогресивні рівні розви-
тку визначають неоіндустріалізацію як актуальний 
тренд сучасного етапу економічного розвитку країни 
та її промислових регіонів [1, с. 195].

Оптимальною організаційно-економічною фор-
мою неоіндустріальної модернізації є, на нашу 
думку, цілеспрямована промислова політика.

За минулі 22 роки змінилося кілька концепцій 
політики в промисловій сфері: заперечення необ-
хідності державного регулювання промислово-
го розвитку; вжиття заходів загальної підтримки 
промисловості шляхом взаємозаліку заборгова-
ності підприємств і пільгового кредитування; се-
лективна підтримка окремих виробництв за ви-
значеними державою пріоритетами; підтримка 
найбільш ефективних проектів; визнання достат-
ності антиінфляційних заходів для пожвавлення 
інвестиційної діяльності; постановка питання про 
необхідність активної промислової політики. Про 
невизначеність пріоритетів промислової політи-
ки свідчить і відсутність відповідної нормативно-
правової бази: не розроблено ключовий для роз-
витку промисловості Закон «Про промисловість 
України», який би визначав поняття «промислове 
підприємство» і критерії віднесення підприємств 
до промислових, пріоритетні напрями розвитку 
промисловості, регламентував чітке розмежуван-
ня повноважень щодо розроблення та реалізації 
державної промислової політики, сприяючи поси-
ленню її ефективності.

Необхідно відзначити, що останнім часом у 
владних структурах все більшою мірою усвідом-
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люється необхідність проведення більш актив-
ної державної промислової політики. Загострен-
ня інтересу до проблем промислової політики 
пов’язане з активізацією процесу вступу Украї-
ни до ЄС. На цьому фоні актуальною стає пробле-
ма регіональної інтеграції, зокрема в руслі форму-
вання єдиної промислової політики.

Позначена в «Концепції Загальнодержавної ці-
льової економічної програми розвитку промисло-
вості на період до 2020 року» [2] мета створення 
нових регіональних центрів визначає вектор до-
кладання зусиль по розвитку, в першу чергу, про-
мисловості в регіонах України. Регіональна про-
мислова політика – комплекс заходів держави 
(державних і регіональних органів влади), спря-
мованих на зміну структури економіки регіону за 
рахунок створення сприятливих умов для розви-
тку пріоритетних секторів, галузей виробництва.

Регіональна промислова політика визначає 
принципи реалізації державної промислової по-
літики на рівні конкретних регіонів. Вона має на 
меті створення в регіонах умов для реалізації та 
підтримки промислової діяльності, оптимізації 
складу і структури науково-промислового комп-
лексу, а також забезпечення зайнятості населення. 

Ефективність промислової політики багато в 
чому залежить від механізму її реалізації, сучасні 
умови – глобалізація і все глибша інтеграція Укра-
їни в світові економічні процеси – визначають не-
обхідність розробки і створення нових підходів 
до цього механізму. Дослідивши існуючі підходи 
до механізму реалізації регіональної промислової 
політики, пропонується виділити такі: реалізація 
пріоритетних промислових проектів, кластерний 
підхід, державно-приватне партнерство, інститу-
ти розвитку.

У рамках першого підходу передбачається ре-
алізація пріоритетних промислових проектів усіх 
рівнів – від державного до рівня муніципальної 
освіти. Цей підхід набув значного поширення на 
державному рівні. Реалізація пріоритетних наці-
ональних проектів показала себе як ефективний 
підхід до реалізації завдань і в промисловості, і в 
соціальній та інших сферах життя. В рамках про-
екту як інструменту промислової політики роз-
глядаються адміністративні, фінансові, структур-
ні, технологічні та ринкові ресурси.

Кластерний підхід – це не тільки засіб до-
сягнення таких цілей промислової політики, як 
структурні зміни, модернізація економіки, підви-
щення її конкурентоспроможності, посилення ін-
новаційної спрямованості, але й могутній інстру-
мент регіонального розвитку [3, с. 215].

Розвиток виробничих кластерів відповідає на-
прямам переходу країни до нової моделі просто-

рової організації економіки. Ця мета поставлена в 
Стратегії національної модернізації до 2020 р. [4]. 
Розвиток кластерів дає ряд переваг: підвищується 
конкурентоспроможність регіональної економіки, 
знижується залежність від окремих бізнес-груп, 
підвищується кадровий потенціал, розвивається 
інфраструктура для досліджень і розробок, зни-
жуються витрати виробництва кожного конкрет-
ного виробника.

Успішним прикладом кластеризації є 
іноваційно-технологічний кластер сільгоспмаши-
нобудування «АгроБУМ», створений в 2009 р. у 
місті Мелітополь (Запорізького регіону) за під-
тримки проекту партнерства Канада-Україна «Ре-
гіональне врядування та розвиток». До даного 
кластеру входять близько 40 підприємств малого 
та середнього бізнесу, Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет, органи місцевої ви-
конавчої влади та місцевого самоврядування [5].

Одним із значущих підходів є також державно-
приватне партнерство. Воно виступає універсаль-
ним механізмом інвестиційної політики, що спри-
яє консолідації фінансового, організаційного та 
управлінського потенціалу державного і приват-
ного секторів на пріоритетних для регіону напря-
мах. Інвестиційні проекти, що реалізовуються на 
основі ДПП, дозволяють ефективно вирішувати 
завдання локалізації інфраструктурних обмежень 
економічного зростання, створювати оптимальні 
умови для інвестування в довгострокові проекти, 
збільшувати приплив внутрішніх і зовнішніх ін-
вестицій в економіку.

Ще одним підходом до організації промис-
ловості є інститути розвитку. Вони виступа-
ють ефективним інструментом державної та ре-
гіональної економічної політики та дозволяють 
комплексно вирішувати невідкладні проблеми з 
мінімальними витратами; здійснювати диверсифі-
кацію економіки, забезпечувати розвиток промис-
лової інфраструктури і високотехнологічних ви-
робництв. Інститути розвитку можуть бути як фі-
нансовими, так і адміністративними. Вони пови-
нні включати особливі економічні зони, інвести-
ційний фонд, Українську асоціацію інвестиційно-
го бізнесу, Український банк реконструкції та роз-
витку та ін.

Світовий досвід показує, що багато країн – Ні-
меччина, Японія, Китай, Південна Корея – створю-
вали інститути розвитку у формі банків, агентств, 
корпорацій і фондів розвитку. Ключовим завдан-
ням інститутів розвитку в зазначених країнах є: 
довгострокове фінансування суспільно значимих 
проектів, що сприяють економічному зростанню, 
розвитку нових галузей і вирішенню соціально-
економічних завдань [6, с. 346]. Україна, дотри-
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муючись досвіду розвинених держав, зробила ак-
цент на взаємодію інститутів розвитку із кредит-
ними інститутами (банками, лізинговими й факто-
ринговими компаніями, мікрофінансовими орга-
нізаціями). Більшість діючих в Україні інститутів 
розвитку використовує переважно фінансові (кре-
дитні) механізми [6, с. 348]. 

Підходи, що застосовуються в рамках регіо-
нальної промислової політики, повинні реалізову-
ватися також за методологією проектного управ-
ління. Її особливість полягає в тому, що виконан-
ня всіх проектів має здійснюватися в рамках за-
гального проекту розвитку. Особливо актуаль-
ним є цей підхід з погляду специфіки регіональ-
ної промислової політики, яка одночасно є скла-
довою загальнонаціональної промислової полі-
тики і частиною соціально-економічної стратегії 
розвитку регіону.

У світовій та вітчизняній економіці існує до-
статньо прикладів розробки та реалізації промис-
лової політики в цілому і створення концепцій 
розвитку як одного з напрямів побудови політики. 
Кожну державу визначає власний сценарій розви-
тку і підтримки національної промисловості, орі-
єнтуючись на поставлені стратегічні цілі й врахо-
вуючи обмеження в природних, трудових та ін-
ших ресурсах. 

Відмітимо, що навіть в розвинених країнах Єв-
ропи національні моделі промислової політики 
мають значні відмінності. Так, у Франції індустрі-
альний розвиток залишається пріоритетним і ши-
роко застосовується стратегія державного регу-
лювання і підтримки крупних проектів. В Німеч-
чині промислова політика проводиться через зем-
лі (аналоги вітчизняних регіонів). Тут проводить-
ся активна політика розвитку територій, яка пе-
редбачає субсидування промисловості і основну 
роль банків в підтримці промисловості. Таке різ-
номаніття підходів нівелюється в рамках ЄС за ра-
хунок розробки загальних принципів промислової 
політики Європи. Починаючи з 2000 року, в Євро-
пі реалізується практика розробки технологічних 
платформ, які визнаються найважливішим інстру-
ментом промислової політики Європи [7, с. 154].

Зважаючи на досліджений зарубіжний досвід 
розробки проектів концепцій промислової політи-
ки, вважаємо доцільним виділити ідейно-ціннісні 
орієнтири і напрямки реалізації промислової полі-
тики регіонів з метою їх подальшого просування 
у руслі формування Концепції регіональної про-
мислової політики (рис. 1).

Основними завданнями в рамках реалізації 
промислової політики повинні бути:

1. Розвиток наукомістких виробництв промис-
лових підприємствах регіону: визначення пріори-

тетних напрямів науково-технічного й інновацій-
ного розвитку промисловості; розробка методич-
них матеріалів і проведення заходів щодо підго-
товки і відбору інноваційних проектів для впро-
вадження в промисловість; ведення регіонально-
го банку даних інноваційних проектів, забезпе-
чення охорони і правового захисту об’єктів інте-
лектуальної власності; створення і координація 
діяльності регіонального фонду підтримки нау-
кової та науково-технічної діяльності промисло-
вих підприємств; надання податкових пільг, дер-
жавних гарантій, компенсації процентної став-
ки, інвестиційного податкового кредиту та ін-
ших можливостей ініціаторам, розробникам ін-
новацій і підприємствам, що впроваджують їх у 
виробництво, в рамках існуючого законодавства 
на державному і регіональному рівнях; організа-
ція та проведення конкурсів, програм, конферен-
цій, форумів, семінарів і круглих столів з питань 
активізації науково-технічної діяльності; орга-
нізація пропаганди успіхів і досвіду роботи сфе-
ри науково-технічної та інноваційної діяльності в 
промисловості [8, с. 147–148]. 

2. Розвиток інфраструктури промислової ді-
яльності з метою залучення унікальних і прогре-
сивних технологій у промисловість регіонів, про-
сування на ринок інноваційної продукції: ство-
рення Центру колективного користування; під-
тримка діяльності регіональних Центрів трансфе-
ру технологій.

3. Формування умов для створення промисло-
вих кластерів: введення регіонального замовлен-
ня на продукцію промислових підприємств; під-
тримка реалізації високотехнологічних проектів: 
включення в регіональну інвестиційну програ-
му, виділення цільового фінансування, організа-
ційна підтримка реалізації; розробка маркетинго-
вої стратегії просування продукції кластеру на ві-
тчизняний і зарубіжний ринок.

4. Фінансування і залучення інвестицій у про-
мисловість: моніторинг потреб і можливостей за-
лучення інвестицій у промисловість регіону; вдо-
сконалення процесу розробки інвестиційного пас-
порта регіону; створення механізмів залучення 
інвестиційних ресурсів транснаціональних ком-
паній, великих корпорацій, формування перелі-
ку потенційних інвесторів; розробка і реалізація 
механізмів по залученню інвестицій у промисло-
вість регіону [9].

5. Розвиток людських ресурсів промисловості 
регіону: моніторинг потреб у професійних кадрах 
для промисловості; організація і проведення се-
мінарів, курсів, програм для навчання персоналу 
господарюючих суб’єктів за участю керівництва 
компаній, вузів, органів виконавчої державної 
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Рис. 1. Ідейно-ціннісні орієнтири і напрямки реалізації промислової політики регіонів

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦІЛЬ – ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА І 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗА РАХУНОК АКТИВІЗАЦІЇ 

ІННОВАЦІЙНОГО СЕКТОРА, ПІДВИЩЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГАЛУЗІ 

Задача 1-розвиток 
наукомістких вироб-
ництв на промис-

лових підприємствах 
регіону 

Задача 2 – 
розвиток 

інноваційної 
інфраструк-

тури 

Задача 3-формування 
умов для створення 

виробничих 
кластерів 

Задача 4 – 
залучення 
інвестицій в 
промисловість 

Задача 5 – 
розвиток люд-
ських ресурсів 
промисловості 

регіону 

РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ 

1. Визначення пріо-
ритетних напрямків 
науково-технічного і 
інноваційного розви-
тку промисловості 
регіону. 2. Розробка 
методичних матеріа-
лів до проведення 
заходів з підготовки 
до відбору іннова-
ційних проектів для 
впровадження в про-
мисловість регіону. 
3. Створення і 
координація діяль-
ності регіонального 
фонду підтримки 
наукової і науково-
технічної діяльності 
під-в. 4. Надання 
пільг, державних 
гарантій щодо 
кредитування.  
5. Організація і 
проведення конкурсів,  
конференцій,  
семінарів, круглих 
столів тощо з питань 
активізації науково-
технічної діяльності. 

1. Створення 
Центру 
колективного 
користування. 

2. Підтримка 
діяльності 
регіональних 
Центрів 
трансферу 
технологій. 

1. Модернізація 
існуючих і створення 
нових підприємств 
промисловості 
(залежно від 
пріоритетів і 
спеціалізації 
регіонів). 
2. Підтримка 
реалізації 
високотехнологічних 
проектів, включення 
в регіональну 
інвестиційну 
програму, виділення 
цільового 
фінансування, 
організаційна 
підтримка реалізації. 

3. Розробка 
маркетингової 
стратегії просування 
продукції кластера 
на вітчизняний та 
міжнародний ринки. 

1. Моніторинг 
потреб і 
можливостей 
залучення 
інвестицій в 
промисловість 
регіону. 

2. Вдосконалення 
процесу розробки 
інвестиційного 
паспорту регіонів. 
3. Розробка 
механізмів 
залучення 
інвестиційних 
ресурсів 
великих 
підприємств, 
формування 
переліку 
потенційних 
інвесторів. 

1. Моніторинг 
потреб регіону в 
професійних  
кадрах для про-
мисловості.  
2. Організація і 
проведення семі-
нарів, курсів, 
програм для нав-
чання персоналу 
господарюючих 
суб’єктів. 
3. Розробка і 
реалізація меха-
нізмів по залу-
ченню підтрим-
ки і закріпленню 
кадрів в промис-
ловості.  
4. Відновлення і 
розвиток мережі 
професійних ос-
вітніх закладів. 
5. Введення 
регіонального 
замовлення на 
підготовку 
спеціалістів 
вищої 
кваліфікації. 

влади області; розробка і реалізація механізмів по 
залученню, підтримці й закріпленню кадрів (осо-
бливо молоді) в промисловості; відновлення і роз-
виток мережі професійних освітніх установ для 
підготовки робітничих кадрів; внесення пропо-
зицій до органів державної влади на державному 

рівні щодо звільнення від військового обов’язку 
робітників найбільш дефіцитних професій; вве-
дення регіонального замовлення на підготовку 
фахівців вищої кваліфікації відповідних професій.

Окремо відмітимо необхідність активізації роз-
витку оборонно-промислового комплексу як прі-
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оритетного сектору національної економіки шля-
хом розробки та поетапної реалізації державної 
програми розвитку та реструктуризації; розши-
рення напрямків інноваційної діяльності за раху-
нок впровадження нових технологій подвійного 
призначення, зокрема технологій одержання осо-
бливо чистих речовин, лазерних, мембранних, ра-
діаційних, електронно-іонно-плазмових та інших 
новітніх технологій, створення нових матеріалів, 
оптичних приладів і засобів зв’язку; прискорення 
адаптації оборонного комплексу регіонів до су-
часних умов розвитку країни.

Сучасна ситуація вимагає розробки промис-
лової політики сьогоднішнього дня, спрямова-
ну головним чином на стимулювання зростання 
об’ємів промислового виробництва, збереження і 
покращення науково-технічного та інноваційного 
потенціалу. 

Модель формування і реалізації промислової 
політики регіону можна представити у вигляді 
схеми (рис. 2).

Концепція промислової політики повинна 
включати в себе наступні елементи: 

– основні цілі, завдання та принципи форму-
вання промислової політики території; 

– пріоритетні напрями розвитку промисловос-
ті регіонів; 

– критерії вибору пріоритетів промислової по-
літики; 

– умови і механізм реалізації промислової по-
літики.

Стратегічною метою промислової політики на 
її довгостроковому етапі є створення конкуренто-
спроможного промислового комплексу регіону, 
що забезпечує посилення внеску промисловості у 
вирішення соціально-економічних проблем тери-
торії [10, с. 29]. Її досягнення зумовлює необхід-
ність вирішення завдань, спрямованих на: 

– формування сучасної технологічної структу-
ри на основі активізації використання інновацій-
ного потенціалу регіону; 

– становлення оптимальної галузевої та інсти-
туціональної структури промислового комплексу; 

– забезпечення диференційованого підходу до 
вибору пріоритетів промислової політики для різ-
них територій; 

– орієнтацію на виробництво товарів і послуг 
конкурентоспроможної якості; 

– диверсифікацію виробництва; активізацію 
інвестиційного процесу, посилення інноваційної 
спрямованості інвестиційної діяльності.

Особливості сформованої галузевої та інсти-
туціональної структури промислового комплек-
су індустріальних регіонів, наявна екологічна си-
туація, науково-технічний і виробничий потенці-

ал дозволяють визначити наступні стратегічні на-
прямки промислової політики: впровадження на-
укоємних, ресурсозберігаючих та екологічно чис-
тих технологій; освоєння на території регіону кон-
курентоспроможних виробництв, розвиток вже іс-
нуючих високотехнологічних підприємств; впро-
вадження сучасних методів і систем управління 
якістю, які забезпечують підвищення конкуренто-
спроможності і технічного рівня продукції, про-
мислового виробництва з досягненням його еко-
логічної безпеки; зміцнення кадрового потенціа-
лу промисловості; формування інфраструктури (в 
т.ч. інноваційної), адекватної цілям і завданням 
промислової політики; створення законодавчої 
бази забезпечення конкурентоспроможності про-
мисловості.

Висновки. Проведені дослідження свідчать 
про те, що грамотний підхід до формування і реа-
лізації промислової політики дозволить стимулю-
вати економічне зростання і структурні зміни на 
користь видів виробництва, відібраних за крите-
рієм розвитку конкурентоздатного виробництва.

Формування промислової політики вимагає 
визначення пріоритетів, об’єктів впливу і регу-
лювання у відповідності до наявних економічних 
умов і можливостей державного управління гос-
подарським комплексом, процедури моніторингу 
і внесення корективів. При цьому сукупність ін-
струментів промислової політики повинна відпо-
відати конкретному етапу ринкової трансформації 
реального сектора економіки і не може не зміню-
ватись по мірі активної структурної перебудови, 
економічного зростання, включення країни в про-
цеси світогосподарської глобалізації.
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Рис. 2. Модель формування і реалізації промислової політики регіону
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
совместно с 

Кафедрой экономики промышленности и организации производства
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет» (г. Днепропетровск)

Кафедрой регионального развития Аграрного университета (г. Пловдив, Болгария)
при участии

Кафедры международного учета и аудита
Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля (г. Днепропетровск)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Кафедры управления персоналом и социологии

Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)
Института экономики и менеджмента 

ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина» (г. Киев)
Красноярского института экономики 

Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)
Полтавской государственной аграрной академии (г. Полтава)

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)
Кафедры экономики промышленности

Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск)
НОУ ВПО Институт законоведения и управления ВПА (г. Тула, Россия)

ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)
Института интегрированных форм обучения НМетАУ  (г. Днепропетровск)

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет» (г. Волгоград, Россия)
ФГБОУ ВПО «Дагестанский  государственный технический университет» (г. Махачкала, Россия)

Воскресенский институт туризма -  филиал НОУ ВПО «Российская международная академия туризма» (Россия)
приглашают принять участие в Международной научно-практической конференции:

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»,
которая состоится в г. Пловдив, Болгария

27-28 ОКТЯБРЯ 2014 года
Тематические направления конференции:

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством. 
Секция 2. Экономика и управление предприятием. 
Секция 3. Территориальные системы: оценка состояния и обеспечение сбалансированного развития. 
Секция 4. Деньги, финансы и кредит. 
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Моделирование региональных систем.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.
Секция11. Экономика туризма.
Секция12. Социально-экономические проблемы развития регионов.

Контрольные даты конференции:

Дата проведения конференции 27-28 ОКТЯБРЯ 2014 г.
Последний срок представления материалов 26 октября 2014 г. (включительно)
Срок выхода из печати сборника 25 ноября 2014 г.

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, болгарский, русский, украинский.

Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы авторам, а так же доступны в 
электронном виде на сайте conf.at.ua
Сборнику статей будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК
Сборник будет размещен в международные базы цитирования: РИНЦ и передан на рецензирование  для включения в Confer-
ence Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)  .
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: conf.at.ua@gmail.com 
Сайт конференції: conf.at.ua 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

«НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Редакция журнала «Новая экономика» 
имеет честь предложить исследователям, 
ученым, общественным деятелям сотрудни-
чество в форме публикации рецензируемых 
материалов (статей), освещающих пробле-
мы развития экономики, государства и обще-
ства.

Журнал «Новая экономика» издается в 
столице Белоруссии – городе-герое Минске с 
2004 г. Редакция осуществляет свою дея-
тельность на основании Свидетельства о ре-
гистрации средства массовой информации 
№ 1206 от 8 февраля 2010 г. (данные послед-
ней перерегистрации) и Устава. Учредитель 
журнала – общественная организация «Но-
вая экономика» (Свидетельство о регистра-
ции № 05/0369 от 29 декабря 2004 г.).

Журнал включен в Перечень научных из-
даний ВАК Республики Беларусь для опу-
бликования результатов диссертационных 
исследований по экономическим наукам. Ре-
дакционная коллегия и Международный Со-
вет журнала состоит из видных специали-
стов в различных отраслях наук, публици-
стов и общественных деятелей Белоруссии, 
России, Украины, Латвии. В настоящее вре-
мя в редколлегии журнала состоят 16 док-
торов экономических, политических, фило-
софских, социологических наук.

Журнал является периодическим науч-
ным рецензируемым изданием, выходит раз 
в полугодие и распространяется как по под-
писке через каталог РГО «Белпочта», так и 
через розничную сеть.

Языки издания: русский, белорусский.

Периодичность: 1 раз в полугодие.

Условия публикации и требования к оформлению статей  
размещены на сайте научного журнала: 

http://www.neweconomics.info.

Подписной индекс: 00155 – для физических лиц, 001552 – для юридических лиц.

Адрес редакции: 220025, г. Минск, пер. Ермака, д. 6, оф. 2.

тел.: (+375) 6900713

e-mail: neweconomic@mail.ru


