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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

IMPROVEMENT OF ECONOMIC SECURITY BUSINESS 
 

Розглянуто удосконалення організації економічної безпеки підприємницької 
діяльності. Приведено напрями удосконалення інструментарію управління системи 
економічної безпеки. Визначено складові комплексу заходів для запобігання загрозам 
економічної безпеки підприємницької діяльності. Охарактеризовано напрями оцінювання 
економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, підприємницька діяльність,  
управління фінансово-економічною безпекою. 

 

Рассмотрены совершенствованию организации экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. Приведены направления совершенствования 
инструментария управления системы экономической безопасности. Определены 
составляющие комплекса мер по предотвращению угроз экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. Охарактеризованы направления оценки экономической 
безопасности предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, предпринимательская 
деятельность, управление финансово-экономической безопасностью. 
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Improvement of organization of economic security of business activities is considered. Ways 
of improvement of the tools of management of economic security system are given. The elements of 
the set of actions for prevention of the threats to economic security of business activities are 
defined. The ways of evaluation of economic security of business activities are characterized. 

Keywords: economic security, enterprise, entrepreneurship, management of financial and 
economic security. 

 

Постановка проблеми. Об’єктивна необхідність формування 
економічної безпеки українських  підприємств викликана рядом проблем, що 
безпосередньо пов’язані із непередбаченими змінами у їх зовнішньому та 
внутрішньому середовищі – зростанням динамічності конкурентного 
середовища, нестабільністю фінансової системи, ресурсних та споживчих 
ринків, мінливістю суспільних та політичних орієнтирів розвитку. Рішення цих 
проблем полягає, насамперед, у формуванні та використанні ефективних 
механізмів і методів управління, які відповідали б вимогам забезпечення 
захищеності підприємств від зовнішніх та внутрішніх загроз. Ці причини 
зумовлюють необхідність вирішення сукупності завдань щодо оцінювання та 
раціонального вибору технологій управління економічною безпекою 
підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. проблем економічної безпеки 
підприємств та їх вирішенню присвячено наукові праці таких вітчизняних 
вчених-економістів, як: В. Вітлінський, В. Геєць, Я. Жаліло, В. Забродський, Г. 
Клейнер, Т.Клебанова, М. Кизим, В. Крутов, М. Куркін, О. Ляшенко, В. 
Лук’янова, В.Пономаренко, Л. Шемаєва. Серед зарубіжних авторів, що 
досліджують проблеми забезпечення економічної безпеки, варто виділити праці 
російських науковців Л. Абалкіна, В. Богомолова, Г. Вєчканова, А. Горбунова, 
А. Драги, та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.  
Широкому спектру проблем економічної безпеки підприємств та їх 

вирішенню присвячено наукові праці таких вітчизняних вчених-економістів. 
Результати сучасних досліджень створюють певний методологічний базис 
управління економічною безпекою вітчизняних підприємств. та недостатня 
розробленість питань організації системи економічної безпеки підприємницької 
діяльності визначили напрям дослідження. 

Мета статті. Метою статті є удосконалення шляхів щодо організації 
системи економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Результати дослідження.  
Методичний підхід оцінювання економічної безпеки повинен бути 

невід’ємною складовою інструментарію управління нею, оскільки створює 
інформаційну базу для прийняття стратегічних управлінських рішень щодо 
забезпечення довгострокової ефективності підприємства. Оцінювання 
економічної безпеки повинно враховувати причинно-наслідкові зв’язки між 
процесами виробничо-господарської діяльності з метою максимального 
врахування усіх факторів, що на неї впливають. На рис. 1 графічно 
представлено напрями оцінювання економічної безпеки підприємства, що 
відповідають стратегічним цілям підприємства та визначеній конфігурації 
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економічної безпеки підприємства, а саме: «інтереси», «фінансово-економічна 
стійкість», «ефективна функціональність» «організаційна адаптивність», 
«стратегічна компетентність». 

 

Рис. 1. Напрями оцінювання економічної безпеки підприємства 
 

Єдиної загальновизнаної методики управління фінансово-економічною 
безпекою для удосконалення якості корпоративного управління у світі немає. 
Автори оцінюють корпоративне управління та фінансово-економічну безпеку 
окремо одне від одного. Та як вже зазначалося, корпоративне управління є 
важливою складовою для управління фінансово-економічною безпекою 
акціонерних товариств, тому слід розробити таку методику, яка б при 
забезпеченні фінансово-економічної безпеки враховувала систему 
корпоративного управління підприємства. 

Управління фінансово-економічною безпекою для удосконалення якості 
корпоративного управління підприємства має бути спрямоване на виконання 
таких  задач:   

встановлення системи фінансових інтересів  підприємства, які 
потребують захисту в процесі функціонування підприємства, зокрема пошук 
ефективних методів максимізації ринкової вартості підприємства; 

ідентифікація та прогнозування внутрішніх і зовнішніх  загроз реалізації 
фінансових  інтересів  підприємства;   

забезпечення ефективної нейтралізації загроз фінансовій безпеці 
підприємства; 

оцінка фінансового стану підприємства, ключовим моментом якої є 
розрахунок імовірності банкрутства; 

оцінка ефективності та ризиків корпоративного управління; 
оцінка імовірності викривлення інформації. 

 
Інтереси 

Фінансово-
економічна 

стійкість 

Організа-
ційна 

адаптивність 

 

Конфігурація 
економічної 

безпеки 
підприємства 

 
Стратегічна 
компетент-

ність 

Ефективна 
функціо-
нальність 
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При формуванні методичного забезпечення організації управління 
фінансово-економічною безпекою для удосконалення якості корпоративного 
управління автори пропонують звертати увагу саме на корпоративне 
управління та оцінку його ризиків.  

Для оцінки ризиків корпоративного управління доцільно скористатися 
методикою інвестиційного банку Brunswick UBS Warburg, що включає в себе 
оцінку різноманітних реально існуючих і потенційних ризиків пов’язаних з 
корпоративним управлінням, які розподіляються на вісім категорій: 

непрозорість; 
розпорошення акціонерного капіталу; 
висновок активів/трансфертне ціноутворення; 
злиття/реструктуризація; 
банкрутство; 
обмеження на покупку і володіння акціями; 
обмеження на володіння іноземців акціями або на їх участь у голосуванні; 
ініціативи в сфері корпоративного управління. 
Представлені категорії розподіляються ще на під категорії, кожній з яких 

відповідає чітко визначений коефіцієнт ризику і рекомендації щодо його 
використання. 

Оцінка кожного з видів ризиків проводиться шляхом присудження 
штрафних балів за кожною категорією (табл. 1). Відповідно, чим вище рейтинг 
тієї або іншої корпорації по сукупності набраних балів, тим більший ризик і, 
отже, нижче рівень ефективності корпоративного управління.  

Відповідно до методики оцінки ризику (табл. 1) корпорації, що отримали 
більше 35 штрафних балів, є надзвичайно ризикованими і, відповідно, 
характеризуються низьким рівнем корпоративного управління, а компанії з 
рейтингом нижче 17 вважаються відносно безпечними і володіють професійним 
менеджментом. 

Наведена методика є досить простою для застосування, однак не враховує 
важливого факту, пов’язаного із можливим викривленням фінансової 
інформації, організованим менеджментом з метою завищення основних 
показників і зміцнення свого статусу перед власниками та потенційними 
інвесторами.  

Наявність фактів викривлення інформації негативно впливає на 
узгодженість корпоративних інтересів і може призводити до виникнення 
конфліктів через прийняття необґрунтованих, необ’єктивних стратегічних 
рішень.  

Методика виявлення фактів викривлення інформації може бути різною, 
альтернативний її вигляд представлено у табл. 2. 

Фінансові індикатори представляють собою темпи зміни певної 
сукупності показників, які в ідеальному випадку повинні знаходитися на 
одному рівні. Якщо за роками спостерігаються їх різкі коливання (різке 
зростання або різкий спад), то ймовірність викривлення інформації є досить 
великою.  
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Таблиця 1 
Оцінка ризиків за методикою інвестиційного банку  

Brunswick UBS Warburg 
Найменування категорії 

Максимальна. 
кількість балів 

1. Непрозорість: 12 
- фінансова звітність за US СААР/ІАS 6 
- репутація і відкритість 4 
- повідомлення про річні/позачергові загальні збори акціонерів 2 
2. Розпорошення акціонерного капіталу: 13 
- оголошені, але не випущені акції 7 
- блокуючий пакет акцій у портфельних інвесторів 3 
- наявність захисних заходів в статуті 3 
3. Висновок активів/трансфертне ціноутворення: 10 
- акціонери з контрольним пакетом акцій 5 
- трансфертне ціноутворення 5 
4. Злиття/реструктуризація: 10 
- злиття 5 
- реструктуризація 5 
5. Банкрутство: 12 
- прострочена кредиторська заборгованість або проблеми із заборгованістю по 
розрахунках з бюджетом 

5 

- заборгованість 5 
- фінансове управління 2 
6. Обмеження на покупку і володіння акціями 3 

7. Обмеження на володіння іноземців акціями або на їх участь уголосуванні 3 

8. Ініціативи в сфері корпоративного управління 9 
- склад органів управління компанією 3 
- хартія корпоративного управління 2 
- наявність іноземного стратегічного партнера 1 
- дивідендна політика 3 
- реєстратор 1 
- якість 1 
Разом 72 

 
 

До найбільш розповсюджених способів викривлення інформації належать 
маніпуляції із розмірами виручки від реалізації продукції, а також собівартості. 
Викривлення інформації в розмірі прибутків і виручки може бути за рахунок 
таких дій, як: розрахунки через підставні компанії; дострокове зарахування 
виручки; укривання витрат у бухгалтерському обліку; виконання 
довгострокових договорів (визнання виручки за довгостроковим  контрактом 
можливо або після завершення контракту, або із використанням методу 
поетапного визнання виручки; викривлення трапляється тоді, коли компанії 
завищують відсотки виконання робіт і визнають виручку достроково); 
реалізація товарів посередникам. 

Запропонований методичний підхід дозволяє комплексно оцінювати 
узгодженість корпоративних інтересів під час прийняття стратегічних рішень 
на промислових підприємствах. Дотримання, з одного боку, критеріїв 
нормального функціонування та розвитку підприємства, а з іншого – 
виключення можливості викривлення фінансових показників, як основних 
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результатів  фінансово-економічної діяльності, дозволить стверджувати про 
безконфліктність корпоративного управління, а також  максимально повне 
врахування інтересів найбільш вагомих зацікавлених осіб, а саме: акціонерів, 
менеджерів і держави. 

Таблиця 2 
Фінансові індикатори можливого викривлення інформації 

Фінансові 
індикатори 

Формула для розрахунку індикатора 
Можливі факти викривлення 

інформації 
1. Темп зміни 
виручки від 
реалізації продукції 

В1/В0, де В1, В0 – виручка від реалізації 
продукції за звітний (попередній) період 

2. Темп зниження 
частки 
маржинального 
доходу у виручці 
від реалізації 

[(В0 - С0) / В0] / [(В1 - С1) / В1],  
де В1, В0 – виручка від реалізації продукції за 
звітний (попередній) період; С1, С0 – 
собівартість реалізованої продукції за звітний 
(попередній) період 

Махінації з розмірами виручки 
та прибутків: розрахунки через 
підставні компанії, дострокове 
зарахування виручки, укривання 
витрат у бухгалтерському 
обліку, продаж із умовою (із 
правом зворотного викупу 
товару) тощо 

Фінансові 
індикатори 

Формула для розрахунку індикатора 
Можливі факти викривлення 
інформації 

4. Темп зміни 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості 

(365/(В1/ДЗ1) дн.)/(365/(В0/ДЗ0) дн.),  
де ДЗ1, ДЗ0 – дебіторська заборгованість на 
кінець звітного (попереднього) періоду; 
В1, В0 – виручка від реалізації продукції за 
звітний (попередній) період 

Викривлення інформації в 
розмірі виручки підприємства 
або штучне завищення 
дебіторської заборгованості 

Фінансові 
індикатори 

Формула для розрахунку індикатора 
Можливі факти викривлення 
інформації 

5. Темп зміни 
частки витрат у 
виручці від продажу 

(Р1/В1)/(Р0/В0), де Р1, Р0 – повна собівартість 
реалізованої продукції за звітний (попередній) 
період; 
В1, В0 – виручка від продажу за звітний 
(попередній) період 

Викривлення інформації про 
собівартість реалізованої 
продукції або виручки 

6. Темп зміни 
фінансового важелю 

(ПК1/ВК1)/(ПК0/ВК0), де ПК1, ПК0 – величина 
позикового капіталу на кінець звітного 
(попереднього) періоду; 
ВК1, ВК0 – власний капітал на кінець звітного 
(попереднього) періоду 

Зміни в структурі власного та 
позикового капіталу, зокрема, за 
рахунок включення відсотків за 
короткостроковими кредитами у 
склад прибутку компанії 

Фінансові 
індикатори 

Формула для розрахунку індикатора 
Можливі факти викривлення 
інформації 

7. Темп зміни  
частки 
амортизаційних 
відрахувань 

(А1/ПВ1)/(А0/ПВ0), де А1, А0 – сума 
амортизаційних відрахувань за звітний 
(попередній) період; 
ПВ1, ПВ0 – первісна вартість основних засобів 
на кінець звітного (попереднього) періоду 

Темп зростання частки 
амортизаційних відрахувань у 
звичайних умовах приблизно 
дорівнює одиниці. Отже, у разі 
різкої зміни цього показника 
можна зробити висновок про 
вірогідне шахрайство у 
фінансовій звітності 

 

 

В швидко змінюваний умовах господарювання інструменти управлінської 
діяльності найчастіше розглядаються як певні засоби адаптації до змінюваних 
умов, головне завдання яких полягає у тому, щоб мінімізувати елементи 
невизначеності та забезпечити стійкість та безперервність. Управлінські 
інструменти забезпечують реалізацію поставлених завдань, є засобами 
впорядкування та пристосування в умовах ресурсних та інших обмежень. Отже, 
головне завдання інструментарію управління полягає у забезпеченні стійкого 
стану та збереженні конкурентної позиції підприємства.  

На сучасному етапі діяльності вітчизняних підприємств одним із 
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головних завдань є забезпечення керованості їх економічної безпеки. 
Вирішення такого завдання можливе за умов формування ефективної системи 
економічної безпеки та її інтеграції в систему управління діяльністю 
підприємства. Оскільки об’єкт пізнання – підприємство та його економічна 
безпека об’єктивно становить систему, то це приводить до необхідності 
відтворення в знанні його системних характеристик: 

1) цілісність, що відображується у підпорядкованості всіх елементів 
системи єдиній головній меті;  

2) системоутворюючі зв’язки й відносини;  
3) організація й структура;  
4) максимальні й мінімальні значення змінних системи;  
5) характер зв’язку підсистем, ієрархічних рівнів усередині системи, 

сполучення взаємозалежності й відносної незалежності;  
6) доцільна поведінка системи; 
7) самоорганізація системи;  
8) функціонування й розвиток системи. 
Ю. П. Сурмін вважає, що подання досліджуваного об’єкта як деякої 

системи, яка характеризується такими ознаками: елементним складом; 
структурою як формою взаємозв’язку елементів; функціями елементів і цілого; 
єдністю внутрішнього й зовнішнього середовища системи; законами розвитку 
системи і її складових. До істотних понять, що характеризують систему, 
В. Н. Садовський відносить: ідею системності, зв’язки, відносини, елементи, 
структуру, ієрархічну будову, управління, цілі й доцільність. 

Сьогодні ті вчені, що використовують методологію системного підходу в 
економічних дослідженнях, як вважає Я. Корнаї, «працюють у рамках загальної 
дослідницької парадигми», головними властивостями (принципами) якої 
виступають [3]: 

1) об’єкт дослідження – система, а також її елементи й взаємозв’язки між 
ними;  

2) комплексність мислення як ключовий елемент пізнання об’єкта;  
3) системні інститути й системні події як основний предмет інтересу в 

рамках системної парадигми; 
4) пояснення організації системи розглядається в історичному аспекті її 

розвитку; 
5) переваги системи виступають продуктами самої системи – якщо 

система змінюється, змінюються й переваги; 
6) значні зміни, глибокі трансформації, процеси занепаду, що 

відбуваються в системі, й здатні привести її до краху й виникнення іншої 
системи; 

7) внутрішні дисфункції або недоліки, специфічні саме для них. Негативні 
властивості системи можна «лише пом’якшити, але не усунути, оскільки їх 
здатність до самовідтворення глибоко вкорінена в самій системі»; 

8) порівняння як один з найбільш типових методів дослідження. (та або 
інша властивість системи пояснюється шляхом порівняння її з відповідною 
властивістю іншої системи, аналізу подібностей і розходжень між ними. Це 
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порівняння здійснюється в основному на якісному рівні, хоча деякі властивості 
легко виміряти, що дає можливість провести кількісні зіставлення, які 
базуються на статистичних спостереженнях). 

Таким чином, спираючись на системну парадигму, можна стверджувати, 
що: система економічної безпеки підприємства об’єктивно є притаманною для 
будь-якого підприємства, якщо воно функціонує або розвивається (категорія 
«безпеки» є вторинною по відношенню до категорій «функціонування» та 
«розвитку»); 

для виділення та формування системи управління економічною безпекою 
підприємства необхідно визнати необхідність управління економічною 
безпекою, сформулювати цілі та завдання, що будуть підпорядковані цілям 
(інтересам) підприємства; 

розробити модель управління економічною безпекою підприємства, що 
буде містити суб’єкти, об’єкти, функції, організаційні форми та методи, 
технології, ресурсне забезпечення для протидії загрозам внутрішнього та 
зовнішнього середовища; 

формувати та розвивати систему знань для удосконалення та ефективного 
функціонування системи управління економічною безпекою підприємства. 

Основним призначенням (метою) системи управління економічною 
безпекою підприємства є створення умов безпеки та захисту для реалізації 
процесів функціонування та розвитку підприємства. «Зміст поняття мета 
залежить від змісту поняття функція», – затверджував Р. Акофф. Формування 
системи управління економічною безпекою підприємства базується на меті 
розвитку підприємства й відповідному наповненні функціями, зокрема [6]: 
відстеження зовнішніх та викриття внутрішніх загроз діяльності підприємства; 
виокремлення та упорядкування економічних інтересів підприємства за рівнем 
пріоритетності, відповідно до якого інтереси мають узгоджуватися як у 
внутрішньому, так й у зовнішньому середовищі; діагностування стану 
економічної безпеки підприємства; розробка та впровадження інструментарію 
управління економічною безпекою підприємства тощо. 

Таким чином, комплексу заходів для запобігання загрозам економічної 
безпеки, включає такі складові, як: 

стратегічне планування; 
управління якістю; 
управління знаннями; 
управління інноваціями; 
управління проектами; 
управління внутрішніми бізнес-процесами. 
Усі наведені елементи знайшли своє відображення у складових 

економічної безпеки підприємства, що описані у методичному забезпеченні 
оцінки факторів загроз діяльності, попереднього розділу. 

Для створення комплексу заходів для запобігання загрозам економічної 
безпеки необхідно визначити роль функцій економічної безпеки в системі 
функцій управління підприємства. Поняття «функція» має кілька трактувань і 
визначається як: одна з ролей, які виконують система і її елементи, складові 
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частини; призначення системи і її частин; види діяльності підприємств. 
Р. Мертон визначав функцію як «засіб, за допомогою якого елемент 
організаційної системи сприяє можливості адаптуватися до середовища 
існування, або як здатність системи підтримувати відносини з іншими 
соціальними системами, або як модель перенесення й перетворення інформації 
між елементами (індивідами) системи» [5]. 

Практика діяльності вітчизняних підприємств показує безперервне 
зростання числа конкретних функцій управління: з’явилися функції 
формування та створення бази знань підприємства, планування вдосконалення 
управління, стимулювання впровадження нової техніки, організації соціального 
розвитку. Головною ознакою для класифікації функцій управління є вид 
управлінської діяльності, що дає можливість відрізнити одну роботу від іншої в 
процесі поділу управлінської праці; спрямованість видів діяльності на 
керований об’єкт або фактор зовнішнього середовища. За цими ознаками 
умовно виділяють загальні й специфічні функції управління.  

Загальні функції визначають вид управлінської діяльності не залежно від 
місця її прояву, виду організації, характеру діяльності, масштабів і т.д. Загальні 
функції властиві управлінню будь-якої організації. Специфічні – виникають 
внаслідок горизонтального поділу праці, визначають його спрямованість на 
конкретний об’єкт управління й  повністю залежать від організації. Зміст 
специфічних функцій управління в різних організаціях відображає їхні 
особливості, а саме: призначення, тип виробництва, складність виробництва 
продукції, спеціалізацію й т.д. Кожна специфічна функція управління в 
організації є комплексною за змістом, і для належного його виконання 
необхідно здійснити загальні функції. Тому має місце визначення субординації 
в системі функцій при формуванні системи управління економічною безпекою 
підприємства.  

Управління різними за своєю природою системами (біологічними, 
технічними, соціально-економічними) ґрунтується на використанні загальних 
принципів, що припускають наявність інформації й кінцевої мети управління, 
на вихідному стані системи, її внутрішньому й зовнішньому середовищі. 
Управління будь-якою системою містить у собі: проектування напрямку 
розвитку системи відповідно до певних критеріїв. Дані принципи є вихідними й 
для управління підприємством як соціально-економічною системою, 
особливостями якої є відкритість, складність, штучна природа створення 
(створена людиною для досягнення своїх цілей). Для підприємства властиві 
процеси ентропії, що є закономірним, якщо організація не стежить за зворотнім 
зв’язком зі своїм зовнішнім середовищем і не пристосовується до нього. Тому 
виникає необхідність й потреба у виділені функцій економічної безпеки в 
системі функцій управління діяльністю підприємства.  

Визнання протиріч, що виникають між інтересами, цілями, функціями, 
ресурсами підприємства викликає необхідність їхнього передбачення, усунення 
загроз та ризиків, що представляється завданнями удосконалення системи 
економічної безпеки (рис. 2) та обумовлює виділення функцій інтеграції й 
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координації не тільки як загальних функцій управління, а й як ключових 
функцій системи економічної безпеки.  

 
Рис. 2. Схема напрямів удосконалення інструментарію управління системи 

економічної безпеки 
 

Основними сферами діяльності підрозділу економічної безпеки 
підприємства є внутрішнє й зовнішнє середовище, де формуються основні 
небезпеки й погрози для його діяльності і стану економічної безпеки. У 
внутрішнім середовищі головну увагу підрозділ економічної безпеки приділяє 
збереженню стану економічної безпеки підприємства, а в зовнішнім - всім 
потенційним та реальним факторам погроз. Компетенціями співробітників 
підрозділу економічної безпеки підприємства виступають: 

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності й системи 
економічної безпеки підприємства: 

збір, обробка, систематизація й аналіз інформації про конкурентне 
середовище підприємства та зміни, що відбуваються на ринку, де працює 
підприємство; 

підготовка аналітичних записок, довідок і рекомендацій керівництву 
(власникам) підприємства для прийняття рішень щодо розвитку підприємства; 

визначення ступеня вірогідності інформації про позитивні й негативні 
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фактори зовнішнього й внутрішнього середовища, що використовується його 
керівництвом для визначення політики, розробки стратегії й здійснення 
стратегічного управління; 

цілеспрямований пошук і одержання інформації необхідної для 
прийняття рішень у процесах діяльності підприємства. 

2. Планування діяльності по забезпеченню економічної  безпеки 
підприємства.  

3. Управління системою економічної безпеки підприємства.  
4. Організація на взаємовигідних умовах взаємодії підприємства і його 

підрозділу економічної безпеки з органами державної влади й управління, а 
також силовими структурами (МВС, СБУ) для протидії реальним і потенційним 
небезпекам і погрозам економічної безпеки. 

5. Протидія конкурентній розвідці. 
6. Забезпечення особистої безпеки власників (перших керівників 

підприємства) і членів їхніх родин. 
7. Попередження протиправних дій з боку персоналу підприємства, які 

можуть завдати шкоди економічній безпеки. 
8. Забезпечення безпеки персоналу підприємства. 
9. Захист комерційної таємниці й інтелектуальної власності підприємства. 
10. Захист електронних носіїв інформації від несанкціонованого доступу. 
11. Організація системи охорони й захисту території, будинків і 

споруджень, фінансових ресурсів, засобів виробництва, готової продукції, 
сировини, транспортних засобів і інших матеріальних цінностей підприємства. 

12. Організація навчання персоналу підприємства і його підрозділу 
економічної безпеки сучасним методам протидії небезпекам і погрозам у 
внутрішнім і зовнішнім середовищі. 

13. Проведення службових розслідувань подій, які відбулися на 
підприємстві й завдали шкоди його економічній безпеки. 

Успішне управління економічною безпекою підприємства в умовах 
динамічних змін та пов’язаних з ними загроз та ризиків в значному ступені 
залежить не тільки від зовнішнього середовища, а й від процесів, що проходять 
у внутрішньому середовищі підприємства. Саме внутрішнє середовище надає 
значні можливості та ресурси для протистояння погрозам та забезпечення 
розвитку підприємства. Посилаючись на таке положення, слід зазначити, що всі 
сфери діяльності підприємства повинні стати предметом постійного пошуку 
можливостей та уваги зі сторони керівників підрозділів економічної безпеки, та 
пріоритетним напрямом в діяльності системи економічної безпеки 
підприємства. Таким чином, аналітичні функції, а саме аналіз, оцінка, 
моніторинг та діагностика є ключовими для суб’єктів управління економічною 
безпекою підприємства, а компетентність щодо реалізації таких функцій 
визначається наявністю та здатністю використовувати арсенал аналітичних 
методів, моделей та засобів.  

Враховуючи усе, наведене вище, а також спираючись на результати 
оцінювання за напрямами, що відповідають конфігурації економічної безпеки 
підприємства, можна запропонувати рекомендації щодо удосконалення 
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комплексу заходів для запобігання загрозам економічної безпеки. Такий 
комплекс повинен включати вибір, формування та реалізацію комплексу 
заходів, що забезпечать підприємству досягнення його стратегічних цілей та 
стан захищеності. 

Досягнення цілей та стану захищеності можливе за реалізацією таких 
заходів: 

створення системи узгодження інтересів підприємства; 
діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства; 
розробка профілю захисту стратегічних планів розвитку; 
розробка процедур технологічного контролю та моніторинг 

підприємства; 
формування політики інформаційної та кадрової безпеки підприємства. 
З метою прискорення власного зростання, досягнення стратегічної 

стійкості, нарощування потенціалу, підвищення ефективності використання 
ресурсів, розвитку здатностей, зниження фінансових та інших бізнес-ризиків, 
система управління сучасним підприємством знаходиться у постійному пошуку 
нових, стратегічно важливих напрямків діяльності. В межах теорії 
стратегічного управління найбільш популярними напрямками стратегічного 
зростання є різноманітні форми спеціалізації та диверсифікації. Важливо 
відмітити той факт, що такий розвиток може відбуватися як шляхом 
внутрішнього, так і шляхом зовнішнього зростання.  

Таким чином, комплексу заходів для запобігання загрозам економічної 
безпеки повинен включати комплекс заходів, реалізація яких дозволить 
підприємству досягати та втримувати стан захищеності, а також своєчасно 
виявляти проблемні місця з метою зниження або ліквідування їх негативних 
наслідків. 

Висновки і пропозиції. На сьогоднішній день головною проблемою в 
організації системи економічної безпеки підприємницької діяльності є не 
стільки відсутність теоретичної бази, скільки недостатній ступінь її 
систематизації, відсутність чіткої і логічної системи, яка б могла поєднати 
напрацювання в даних областях. При організації системи економічної безпеки 
підприємницької діяльності підприємства автори пропонують звертати увагу 
саме на оцінку ризиків. Для оцінки ризиків корпоративного управління 
пропонується використовувати методику інвестиційного банку Brunswick UBS 
Warburg, що включає в себе оцінку різноманітних реально існуючих і 
потенційних ризиків пов’язаних з корпоративним управлінням, ці ризики  
розподіляються на вісім категорій які характеризують рівень якості 
корпоративного управління. 

В статті запропонована методика виявлення фактів викривлення 
інформації, що дозволяє комплексно оцінювати узгодженість корпоративних 
інтересів під час прийняття стратегічних рішень на підприємствах. Методика 
дозволяє, з одного боку, дотримуватися критеріїв нормального функціонування 
та розвитку підприємства, а з іншого – виключення  можливості викривлення 
фінансових показників. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕЛИЩА В 
КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНИ В 
КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ 
 

JUSTIFICATION BIOENERGY VILLAGE PROJECT IN THE CONTEXT OF 
ENERGY EFFICIENCY ECONOMY OF UKRAINE 

 

За результатами дослідження встановлено стадії проектування та реалізації проекту 
біоенергетичного селища на базі селища Вільне. Визначено передумови локалізації необхідних 
технологічних та матеріальних ресурсів, встановлено юридично-організаційну форму 
взаємодії учасників у вигляді енергетичного кооперативу. Розраховано вартість проекту та 
період його окупності. Зроблено висновок про необхідність фінансової підтримки 
відповідних проектів з боку держави та міжнародних фінансових установ, метою яких є 
вирішення екологічних проблем. 

Ключові слова: біоенергетика, біоенергетичне селище, селище Юнде, біогазова 
установка, енергетичний кооператив. 

 

По результатам исследования установлено стадии проектирования и реализации 
проекта биоэнергетической деревни на базе села Вольное. Определены предпосылки 
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локализации необходимых технологических и материальных ресурсов, установлено 
юридически-организационную форму взаимодействия участников в виде энергетического 
кооператива. Рассчитано стоимость проекта и период его окупаемости. Сделан вывод о 
необходимости финансовой поддержки соответствующих проектов со стороны 
государства и международных финансовых учреждений, целью которых является решение 
экологических проблем. 

Ключевые слова: биоэнергетика, биоэнергетическое поселок, поселок Юндэ, 
биогазовая установка, энергетический кооператив. 

 

Based on the results of the study, the stages of designing and implementing a bioenergy 
village project on the basis of Volnoye village were established. The prerequisites for the 
localization of the necessary technological and material resources are determined, and the legal 
and organizational form of interaction between the participants in the form of an energy 
cooperative is established. The cost of the project and the period of its payback are calculated. It 
was concluded that financial support of relevant projects is required from the state and 
international financial institutions, whose purpose is to solve environmental problems. 

Key words: bioenergetics, bioenergetic settlement, Juehnde village, biogas plant, energy 
cooperative. 

 

Постановка проблеми. Розвиток енергоефективності суспільства в 
цілому та його економічної підсистеми є одним з основних напрямів 
управлінського впливу владних структур на економіку у розвинених країнах. 
Можна стверджувати, що ступінь пріоритетності відповідних завдань, 
екологічна складова та наявні технології їх вирішення набули ваги індикатора 
цивілізаційної розвиненості країни. Директива N 2009/28/EC Європейського 
парламенту та Ради ЄС «Про стимулювання використання енергії з 
відновлюваних джерел», встановлює в якості обовʼязкової цілі доведення до 
2020 року загальної частки енергії з відновлюваних джерел до 20% і 
поновлюваних джерел енергії в транспортному секторі – до 10%. Відповідні 
показники мають бути досягнені на основі розвитку рентабельних видів 
виробництв та пріоритетного розвитку біопалива другого покоління.  

Проблема енергозабезпечення в Україні з кожним роком тільки 
посилюється, разом із економічною кризою спостерігається погіршення 
екологічного становища, працює велика кількість шахт та заводів, що 
забруднюють навколишнє середовище, більшість з підприємств не 
використовують екологічні інноваційні технології [6]. 

За умов політико-економічної конфронтації та бойових дій на Сході 
України, проблема збільшення енергоефективності національної економіки 
набула першочергового значення та перетворилась на один з основних 
показників ступеню ефективності управлінської діяльності уряду. В Україні на 
цей час вже сформовано певну нормативну базу, що покликана стимулювати 
розвиток технологій використання енергії з відновлюваних джерел. 

Енергетична стратегія України, що була схвалена Кабінетом Міністрів 24 
липня 2013 року визначає освоєння відновлюваних джерел енергії, як важливий 
фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного 
впливу енергетики на навколишнє природне середовище. 

У  «Національному плані дій з відновлювальної енергетики на період до 
2020 року» в якості національної індикативної цілі встановлено необхідність 
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досягнення частки відновлювальних джерел енергії в електроенергетиці на 
рівні 11% . 

За інформацією Енергетичної стратегії, попит на електроенергію в 
Україні у 2030 році за базовим сценарієм на 50% перевищить рівень 2010 року. 
Стимулюючими щодо збільшення обсягів виробництва електроенергії з 
відновлювальних джерел є фіскальні пільги, передбачені Податковим та 
Митним кодексами України, а також встановлення Законом України «Про 
електроенергетику», «зеленого» тарифу, за яким закуповується електрична 
енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, з альтернативних джерел 
енергії. 

Доволі активна підтримка держави та наявні природно-технологічні 
ресурси є добрим підґрунтям для швидкого та ефективного розвитку 
підкомлексу електроенергетики відновлювальних джерел. За оцінками фахівців 
Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук, потенціал 
відновлюваних джерел енергії досягає 68,6 млн. тон нафтового еквіваленту, що 
становить близько 50 відсотків загального енергоспоживання в Україні.   

Беручи до уваги великі обсяги біомаси, доступної для виробництва 
енергії та наявні технологічні можливості, біоенергетику необхідно розглядати, 
як один з пріоритетних напрямів розвитку електроенергетики відновлювальних 
джерел. Сектор біоенергетики вже сьогодні фактично заміщує понад 1,93 млрд 
м3/рік природного газу в Україні. Загальний обсяг теплової потужності на 
біомасі складає 3670 МВт, в тому числі 2000 МВт – використовує населення, 
355 МВт – ЖКГ і бюджетна сфера, більше 1300 МВт – промисловість. 
Прийнятий Урядом Національний план дій з відновлювальної енергетики до 
2020 року, ставить задачу перед сектором біоенергетики додатково замістити 
5,27 млрд. м3/рік природного газу твердим біопаливом й досягти загального 
заміщення газу в обсязі 7,2 млрд. м3/рік у 2020 році. Це потребуватиме 
нарощування використання теплогенеруючого обладнання до 16150 МВт у 
2020 р. та відповідатиме фактичному збільшенню потужностей у 4,4 рази [10].  

Аналіз європейського досвіду впровадження енергоефективних 
технологій вказує на наявність організаційно-технологічних та ресурсних 
можливостей для запровадження та поширення практики організації 
біоенергетичних селищ. Відповідна технологія сприятиме вирішенню питання 
локального забезпечення електроенергією сільських громад, створення на цій 
основі нових робочих місць, економії фінансових ресурсів на рівні місцевих 
бюджетів, окремих підприємств та домогосподарств. 

Необхідність активного впровадження наявних у сфері біоенергетики 
техніко-економічних рішень у практику функціонування громад міст та селищ 
України, обумовлює актуальність розробки проекту біоенергетичного селища 
на прикладі селища Вільне Криворізького району Дніпропетровської області.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам визначення 
можливих шляхів розвитку, наявного потенціалу та управлінських інструментів 
щодо активізації впровадження відновлювальної електроенергетики в Україні 
присвячено дослідження В. Адамчука [1], В. Биби [3], О. Замкового [8], Л. 
Єфімцевої [7], А. Конеченкова [10], Л. Матвійчука [12], М. Роїка [13], В. 
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Кучерявого [11] та інших вчених. Розвиток електроенергетики 
відновлювальних джерел розглядається дослідниками як прояв інноваційного 
розвитку та засіб забезпечення енергетичної безпеки країни. Прикладні аспекти 
проектування біоенергетичних селищ та енергетичних кооперативів щодо 
локалізації необхідного потенціалу, визначення джерел фінансування та 
еколого-економічної ефективності, досліджують у своїх працях О. Левченко 
[5], Л. Матіюк [9], А. Пастух [15], Ю. Шафаренко [14] та інші вчені.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, 
загальна складність проблеми впровадження біоенергетичних технологій, що 
обумовлена великою кількістю зовнішніх факторів впливу, залишає широке 
поле для теоретичних та прикладних досліджень. 

Мета статті. Обґрунтування на основі вивчення європейського досвіду, 
проекту біоенергетичного селища на прикладі селища Вільне Криворізького 
району Дніпропетровської області, що являє собою локалізовану 
біоенергетичну енергосистему, яка забезпечує електро- та теплопостачання для 
промислових підприємств, комунальних установ та індивідуальних 
домогосподарств у невеликому населеному пункті.  

Результати дослідження. Базовою для представленого дослідження є 
німецька концепція біоенергетичного селища – селище Юнде (Juehnde) у 
Нижній Саксонії. 750 жителів села Юнде скористались державним 
фінансуванням для науково-дослідних проектів та інвестували у будівництво 
біометанового заводу та електростанції, що перетворює біометан на 
електроенергію, а також центральної опалювальної котельні, що працює на 
деревʼяній стружці. В результаті, Юнде виробляє у двічі більший щорічний 
обсяг електроенергії, ніж споживає, та повністю покриває свої потреби у 
тепловій енергії за рахунок відновлюваних джерел. Юнде є самодостатнім 
«біоенергетичним селищем». Відповідна технологія вирішує не тільки 
економічні питання забезпечення недорогою електроенергією. Вона виступає 
якісним проявом нового рівня суспільної взаємодії – інклюзивності, що 
характеризується залученням всіх людей до управління загальними справами. 
Біоенергетичні установки, котельні та біогазові станції знаходяться у 
кооперативній власності виробників тепла та  місцевих фермерів, які 
забезпечують прямі поставки біомаси до біоенергогенеруючих потужностей [2].  

Концепція біоенергетичного селища полягає у створенні локалізованої 
системи електро- та теплопостачання на основі біоенергетичних установок. 
Організаційною основою проекту біоенергетичного селища виступає 
кооперативна форма взаємодії промислових підприємств, що знаходяться на 
території сільської ради. Основні етапи створення біоенергетичного селища 
визначаються економічною та юридично-організаційною логікою, рис. 1. 

На території селища Вільне та у безпосередній близькості від нього 
розташовуються два крупних промислових підприємства, вісім фермерських 
господарств, 357 індивідуальних домогосподарств та пʼять комунальних 
закладів. В якості організаційно-правової форми планується створення 
енергетичного кооперативу до якого входитимуть ПАТ «Криворізький 
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турбінний завод «Констар», ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод № 1», 
фермерські господарства та Вільненська селищна рада. 

 
Рис. 1. Стадії реалізації проекту біоенергетичного селища на основі 

коопераційної взаємодії промислових підприємств, фермерських 
господарств та селищної ради (складено за [4]) 

 

Проект біоенергетичного селища заснований на принципах реалізації 
подібного проекту у Німеччині, але виходячи із законодавства України цей 
проект може бути створений у вигляді енергетичного кооперативу 
обслуговуючого типу. Річ в тім, що в українському законодавстві не 
передбачена можливість організації саме енергетичного кооперативу. 
Господарська діяльність обслуговуючого кооперативу передбачатиме 
виробництво та постачання електричної енергії тільки членам даного 
кооперативу.  

Локалізація ресурсів для створення біоенергетичного селища 
засновується на безпосередній близькості промислових підприємств до селища. 
Відстань між Вільненською сільською радою та ПАТ «Криворізький турбінний 
завод «Констар» (вул. Окружна, 127), та ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод № 1» (вул. Окружна, 9) складає 6,2 км по дорозі. Локалізація 
ресурсів, виробництва та споживання електро- та теплоенергії забезпечить 
мінімізацію витрат на транспортування.  

Селище електрифіковане, газифіковане, телефонізоване, забезпечене 
центральним водопостачанням та водовідведенням. На території селищної 
громади розташовано пʼять комунальних закладів, три з яких будуть 
підключені до локальної мережі: загальноосвітня школа, дитячий садок, 
сільська амбулаторія. 
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Створення біоенергетичного селища на території Вільненської громади 
дозволить отримати задовольнити наступні інтереси сторін-учасниць 
кооперативу: 

- скорочення витрат на оплату електричної енергії промисловими 
підприємствами та комунальними закладами; 

- забезпечення теплопостачанням за пільговим тарифом комунальних 
закладів: загальноосвітньої школи, дитячого садка та сільської амбулаторії; 

- вирішення проблеми утилізації відходів тваринництва, а саме великих 
обсягів навозу, що накопичилися на фермах селища; 

- забезпечення додаткового попиту на продукцію фермерських 
господарств, що буде використовуватись в якості біомаси; 

- створення додаткових робочих місць; 
- потенційна можливість розширення мережі електропостачання на 

індивідуальні домогосподарства. 
Енергетичний кооператив створюється на основі угоди про співпрацю 

між промисловими підприємствами, Вільненською селищною радою та 
фермерськими господарствами. Технологічне облаштування біоенергетичного 
селища передбачає встановлення біогазової установки (далі - БГУ),  яка працює 
на силосі кукурудзяному, соломі та коровʼячому навозі (рис.2). Як і в 
німецькому селищі, в результаті бродіння сировина виділятиме газ, який 
використовується в газовому генераторі для вироблення електроенергії. А 
тепло, що виділяється генератором, буде спрямоване на опалення школи, 
дитячого садка та сільської амбулаторії. Електроенергія по відкритій 
електромережі буде подаватись до досліджуваних підприємств. 

Найчастіше на такі масштабні проекти, пов’язані з альтернативними 
джерелами енергії, компанії шукають інвесторів, бо зазвичай період окупності 
таких проектів складає від 5 до 10 років. В Україні набули розповсюдження 
національні та міжнародні програми кредитування та фінансування проектів з 
використання альтернативних джерел енергії. Для залучення підприємців до 
участі у впровадженні проектів сталого енергетичного розвитку, Європейський 
Банк Реконструкції та Розвитку розпочав здійснення Програми фінансування 
альтернативної енергетики в Україні. З метою підтримки проектів, 
фінансування та реалізація яких часто є складним завданням, Програма 
забезпечує не лише необхідні фінансові кошти, але й технічну допомогу для їх 
учасників [18]. 

В основу проекту покладено наступні наявні умови та ресурси: 
- локальна теплова мережа – підключення 3 комунальних закладів та 2 

промислових підприємств; трубопровід – 7 км загалом; 
- сировина для біогазової установки (силос кукурудзяний) – 730 т за рік; 
- навоз коровʼячий – 120 т на рік; 
- отриманий біогаз – 150982,25 м3; 
- виробництво електроенергії – 332160,95 кВт*год за рік; 
- виробництво тепла – 305588,95 кВт*год за рік (262,8 ГКал); 
- потужність когенератора – 37,92 кВт в день; 
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- отримання біодобрива з тони сировини – 8,75 т (еквівалентно 0,08 т 
мінерального добрива гранульованого типу нітроамофоска); 

- частина будівельних робіт виконується власними силами – 40 % 
економії. 

 
 
1. Приймальний резервуар 
2. Система обігрівання 
3. Механічні мішалки 
4. Система подачі біомаси 
5. Ферментатор 
6. Ферментатор 
7. Купол 
8. Система газовідведення та газоподачі з системою відведення 

конденсату та сіркоочищення 
9. Сепаратор 
10. Лагуна чи резервуар для зберігання рідких добрив 
11. Система автоматики, візуалізації процесів і управління 
12. Теплопункт 
13. Ко-генератор 
 

Рис. 2. Технологічна схема роботи біогазової установки [16] 
 

Створення замкненої системи теплопостачання від біогазової установки 
передбачає прокладання трубопроводу загальною довжиною 7 км. Він обʼєднає 
комунальні заклади та  промислові підприємства з БГУ. Враховуючи 
циклічність виробництва рослинної біомаси, для запуску та безперебійної 
роботи БГУ потрібні запаси навозу коровʼячого, які будуть забезпечуватись 
фермерами селища.  
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Цикл виробництва силосу з кукурудзи передбачає підготовку ґрунту 
перед посадкою – 2 тижні, вирощування кукурудзи займає 17 тижнів, і для 
отримання з кукурудзи силосу необхідно ще 5 тижнів, всього виходить 168 
днів. 

Для біогазової установки можна буде отримувати силос кукурудзяний, 
шляхом засаджування полів кукурудзою, виходячи з того, що з 1 га можна 
отримати 5 т силосу. Для безперебійної роботи біогазової установки треба 146 
га поля для збору кукурудзи. 

Детальне планування та побудова. Біогазову установку планується 
придбати у компанії ТОВ «Екотенк», яке знаходиться в м. Слов’янськ 
Донецької області. Компанія з 2007 року проводить дослідні роботи в області 
отримання біогазу і добрив з органічних відходів в біогазових установках. ТОВ 
«Екотенк» – консорціум компаній України та Німеччини, які працюють у сфері 
сучасних біогазових технологій. Вони надають повний спектр послуг в галузі 
будівництва біогазових установок: дослідження сировини, проектування, 
монтаж обладнання, запуск, технічне обслуговування. Теоретичні та практичні 
роботи проводяться спільно з Київським інститутом теплофізики Національної 
академії наук України та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого [17].  

Біогазова установка складається з таких компонентів: біогазовий реактор 
з теплоізоляцією і теплообмінниками; газгольдер (газонакопичувач); ємності 
приймально-зливні з люками; змішувач; приймальні ємності з електроприводом 
(для гомогенізації сировини); насос фекальний занурювальний (для 
перекачування біодобрив в сховище і на поля); газоосушувач (видаляє вологу з 
біогазу); десульфурізатор газу (видаляє сірководень з біогазу); апаратура 
безпечного відведення газу (включається при відсутності газоспоживання); 
газовий компресор (забезпечує робочий тиск 0,05 атм. в системі живлення 
газових приладів); лічильник біогазу (для обліку виходу біогазу); котел 
біогазовий водогрійний проточного типу з циркуляційним насосом (подає 
гарячу воду для госппотреб і підігріву сировини БГУ); електричний котел 
резервний (на період запуску БГУ і для побутових потреб); труби, клапани, 
фітинги (для розведення газопроводу по БДУ); система управління – датчики, 
контролер, реле, проводи (для автоматичної підтримки температури в 
біореакторах). Розрахунок загальної вартості проекту представлений у табл. 1. 

Таблиця 1 
Розрахунок вартості пуску та функціонування біогазової установки 

Складові всієї вартості біогазової установки Розрахунок 
Сума, 
грн. 

Купівля біогазової установки з когенератором «під 
ключ» 

298091,73 євро = 8183542 грн. 8183542 

Вартість прокладки газопроводу до комунальних 
закладів та підприємств (7 км) 

25 грн./м; 7 км=7000 м 

 
175000 

Запуск в експлуатацію за допомогою технолога - 8000 
Необхідна сировина для запуска та 
функціонування  біогазової установки навоз 
коровʼячий, силос кукурудзяний 

1 т навозу + 1 т силосу = 600 грн. 

 
201600 

Всього 8568142 (грн.) 
Примітка. Розраховано авторами 
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Таким чином, загальна вартість проекту складає 8568 тис.грн. 
Впровадження проекту забезпечить теплопостачання до трьох комунальних 
закладів та електропостачання двох підприємств. Для цього проекту планується 
виділення 146 га поля для висадки кукурудзи для подальшої її переробки.  

Враховуючи специфіку юридичних та дозвільних процедур в Україні, 
часовий проміжок між започаткуванням та впровадженням складає 2 роки. 

Таблиця 2 
Параметри розвитку біоенергетичного селища Вільне 

Орієнтовні показники розвитку біоенергетичного селища 
Градація за розміром 

громади 
Часовий проміжок планування та впровадження (планування, заявки, 
дозволи, будівництво) 

2 роки 

Інвестиції в локальне теплозабезпечення та вартість біогазової 
установки (детально в табл. 1) 

8568142 грн. 

Квоти приєднання до локального теплопостачання 3 будівлі (ДНЗ, СЗШ, СА) 
Основні тарифи для кінцевих споживачів (електроенергія) 143,75 коп. / кВт*год 

Основні тарифи для кінцевих споживачів (тепло) 
427,96 коп./ГКал 
1 кВт*год = 0,000860 ГКал 

Потреба в орному угідді  Поле: 146 га (біогаз) 
Примітка. Розраховано авторами 
 

Розрахунок ефекту від впровадження проекту в діяльність підприємств 
показує, що до впровадження проекту ПрАТ «Криворізький міськмолокозавод 
№ 1» споживав за рік в середньому 53850 кВт*год. Тариф на електроенергію 
вказано в табл. 2. Розрахунок витрат на оплату електроенергії: 

 
ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» споживає за рік 60500 

кВт*год, відповідно витрати на електроенергію за рік склали: 

 
Всього за рік обидва підприємства споживають: 

 
а в грошовому еквіваленті: 

 
Розрахуємо витрати на теплопостачання до комунальних установ до 

впровадження біогазової установки. Тариф на теплопостачання вказано в табл. 
2. В середньому за рік, дошкільний навчальний заклад використовує 44 ГКал, 
загальноосвітня школа – 93 ГКал, сільська амбулаторія 70 ГКал: 

 
 

 
Всього ці об’єкти витрачають на теплопостачання за рік: 

 
Таким чином, всього підприємства та сільські заклади витрачають: 

 
За перший рік роботи біогазова установка виробить електроенергії – 

332160,95 кВт*год, а тепла – 305558,95 кВт*год, таким чином, сума економії за 
перший рік: 
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Період окупності складе 10,2 років. 
Висновки та пропозиції. Реалізація пропонованого проекту 

біоенергетичного селища дозволить отримати ряд позитивних ефектів, що 
значно покращують загальну соціально-економічну та екологічну ситуацію в 
селищі Вільне. Економічна ефективність проекту знаходить свій прояв в 
економії фінансових ресурсів на оплату електроенергії та теплопостачання 
підприємствами і комунальними закладами. Підприємства – учасники 
енергетичного кооперативу матимуть можливість зменшити собівартість своєї 
продукції, що зробить її більш конкурентоздатною. Переорка відходів 
тваринництва завдяки використанню БГУ знімає необхідність додаткових 
витрат на утилізацію та можливі екологічні платежі і   штрафи. На території 
сільської ради формується сталий попит на продукцію землеробства для 
виготовлення біомаси, а також утворюються нові робочі міста, що забезпечує 
певну господарську стабільність території та її субʼєктів. 

Екологічна доцільність проекту знаходиться поза сумнівом, оскільки 
використання сучасних БГУ звільняє територію тваринницьких підприємств від 
біологічних відходів, що унеможливлює формування патогенної міклофлори, 
емісії запахів, забруднення ґрунтових вод. Одночасно, використання БГУ 
суттєво зменшує викиди вуглекислого газу в атмосферу, забезпечує 
виробництво біодобрив, які збільшують врожайність, одночасно  зберігаючи 
родючість ґрунту.  

Соціальний ефект проекту повʼязаний із забезпеченням теплопостачання 
важливих для селища комунальних закладів, створенням нових робочих місць, 
можливістю за умов вдалого розвитку проекту, підключення до 
електропостачання індивідуальних домогосподарств, а от же, загального 
покращення рівня соціально-економічного розвитку території.  

За результатами дослідження встановлено, що термін окупності проекту 
біоенергетичного селища становитиме 10,2 роки, що є доволі критичним 
терміном для будь якого інвестора. Впровадження новітніх технологій завжди 
вимагає великих капіталовкладень. Відповідний фінансовий тягар, враховуючи 
його потенційну суспільну значимість, держава має розділити із субʼєктами 
господарювання та громадами українських міст та селищ.  
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ 
ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

FORMATION OF CONTROL MECHANISM ECONOMIC POTENTIAL OF 
PROCESSING ENTERPRISES AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

У статті розглянуто теоретичні основи побудови механізму управління економічним 
потенціалом переробного  підприємства АПК. Визначено методичні засади та встановлено 
пріоритетні напрями побудови механізму ефективної системи управління потенціалом 
переробного підприємства АПК на основі адаптивних і сенергетичних домінантів. 

Ключові слова: механізм, адаптація, синергія, переробні підприємства АПК,  
організаційні процеси, система. 

 

В статье рассмотрены теоретические основы построения механизма управления 
экономическим потенциалом перерабатывающего предприятия АПК. Определены 
методические основы и установлено приоритетные направления построения механизма 
эффективной системы управления потенциалом перерабатывающего предприятия АПК на 
основе адаптивных и сенергетических номинантов. 

Ключевые слова: механизм, адаптация, синергия, перерабатывающие предприятия 
АПК, организационные процессы, система. 

 

The article discusses the theoretical bases of economic potential mechanism for managing 
the processing agribusiness. The methodical principles and priority areas established mechanism 
for constructing effective system of processing capacity agribusiness based adaptive and synergy 
dominant 

Keywords: mechanism, adaptation, synergy, processors agriculture, organizational 
processes, system. 

 

Постановка проблеми. Для високорозвинених економік світу характерно 
майже 100% використання продукції сільського господарства в переробній 
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промисловості своїх країн. В Україні ж простежується закономірність 
зростання частки сировинної сільськогосподарської продукції в експорті країни 
зі зменшенням загального рівня її технологічної переробки  та інноваційного 
розвитку переробних підприємств на відміну від динаміки розвитку 
підприємств АПК Європейського Союзу. Можна зробити висновок про низько 
технологічну структуру українського експорту та відповідно суттєвий вплив на 
ціноутворення в переробній промисловості України зовнішніх чинників: цінова 
кон‘юнктура на зовнішніх ринках, динаміка валютного курсу.  

Постає питання про побудови організаційно-економічного механізму 
управління потенціалом переробних підприємств АПК, що зможе   здійснювати 
переробку сільськогосподарської сировини в Україні, що зараз експортується за 
кордон.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання побудови 
організаційно-економічного механізму управління потенціалом підприємств 
розглядаються у працях вітчизняних вчених, таких як В.А. Андрійчук, В.О.  
Бабенко, О.Ф. Балацький, Б.Є. Бачевський, Л.С. Головкова, О.І. Гончар,  Н.С. 
Краснокутська, І.В. Заблодська, Є.В. Лапін, О.І. Олексюк, І.П. Отенко, О.О. 
Решетняк, І.М. Рєпіна, В.В. Россоха, О.С. Федонін.  Проте, незважаючи на 
значне коло практичних, методичних, теоретичних досліджень із цієї 
проблематики, аналіз літератури з даної теми виявив відсутність розробок  
організаційно-економічного механізму управління потенціалом переробних 
підприємств агропромислового комплексу України, залишаючи наукові 
прогалини для подальшого дослідження. Тому існує необхідність глибоких 
наукових досліджень із пошуку нових підходів до побудови організаційно-
економічного механізму управління економічним  потенціалом переробних 
підприємств АПК. 

Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Актуальність 
обраної теми обумовлена необхідністю побудови організаційно-економічного 
механізму управління потенціалом переробних підприємств АПК, що може 
бути корисним для опису динаміки розвитку переробних підприємств АПК, а 
також можливістю сформувати оптимальну структуру переробних підприємств 
АПК у регіональному розрізі. Крім цього, це шлях до удосконалення системи 
стратегічного управління формування і розвитку економічного потенціалу 
підприємств АПК в сучасних умовах. 

Мета статті. Метою дослідження є узагальнення та подальший розвиток 
існуючих теоретичних і концептуальних підходів до розробки організаційно-
економічного механізму управління потенціалом переробних підприємств 
агропромислового комплексу України. 

Результати дослідження. Наявність на переробних підприємствах АПК 
України значних за масштабом виробничих потужностей, обладнання та 
фахівців у сполученні зі слабким знанням ринку і жорстокістю конкуренції 
дозволяє говорити про те, що ці підприємства слабко використовують свій 
економічний  потенціал. Це виражається в скороченні обсягів продажів, 
масштабів діяльності та зменшення трудових колективів на підприємствах. У 
результаті переробні підприємства не тільки не контролюють свою нішу на 
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ринку, але і постійно погіршують ринкові позиції та підсилюються труднощі з 
продовженням основної діяльності, частину переробних підприємств стають 
банкротами. Особливо це характерно для цукрової та м’ясної галузі. 

Агропромисловий комплекс включає три складники: крім 
безпосереднього виробництва сільськогосподарських ресурсів, сюди також 
входять галузі обробної промисловості, що випускають засоби виробництва та 
здійснюють виробничо-технічне обслуговування (продовольче, тракторне та 
сільськогосподарське машинобудування, виробництво мінеральних добрив та 
хімічних засобів захисту рослин тощо), а також галузі переробки 
сільськогосподарської сировини в кінцеву споживчу продукцію (м'ясна, 
молочна, борошномельно-круп'яна, рибна, комбікормова, харчосмакова, також 
частково входить легка промисловість, що базується на переробці 
сільськогосподарської сировини тощо).  Співвідношення цих сегментів в АПК 
розвинених країн становить 15, 35 і 50 % відповідно.  

Сучасний АПК країни має більш 9000 підприємств по переробці 
сільськогосподарської сировини та виробництва харчової  продукції. 
Борошномельно-круп'яною промисловістю є  підгалузь переробної сфери АПК, 
що взаємозалежна як від забезпеченістю сировиною, так і купівельною 
спроможністю споживача. Найбільші центри зосереджені у Києві, Одесі, 
Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Тернополі та Львові. Елеватори високої 
потужності сконцентровані у Миколаєві, Херсоні, Дніпропетровську, Одесі, 
Маріуполі, Кременчуці Запоріжжі. Цукрова промисловість має близько 189 
цукрових заводів, 5- цукрорафінадних. Крохмалепаточна промисловість 
розташована в основному у Чернігівській, Житомирській та Дніпропетровській 
областях. Промисловість з м'ясопереробки представлена м'ясокомбінатами, які 
розміщені в основному у великих містах та районних центрах. Найбільші 
розташовані у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Одесі, 
Черкасах, Вінниці, Прилуках.  

До молокопереробної промисловості відноситься маслопереробна, 
сироварна та молоко консервна, в Україні функціонує понад 500 підприємств. 
Олієжирова промисловість включає переробку насіння соняшника, ріпаку, сої, 
льону для виробництва олії, маргарину, мильних засобів, оліфи тощо. 
Підприємства в основному розміщені неподалік сировинних зон. 
Плодоовочеконсервна промисловість здебільш зосереджена біля районів з 
наявністю сировини. Найбільші центри переробної промисловості розташовані 
в Одесі, Херсоні, Черкасах, Ізмаїлі, Ніжині та Кам'янець-Подільську.  

Виноробна промисловість включає первинне виноробство, яке 
розташоване в основному у сировинних районах, та вторинне (а також розлив), 
яке розміщено у забезпечених сировиною районах, так і в місцях споживання. 
Найбільшими виробниками вин є в Одеська обл., Херсонська, Миколаївська, 
Закарпатська обл. Ефіроолійна промисловість була зосереджена переважно в 
Криму. Пиво-безалкогольна промисловість налічує майже 300 виробництв, що 
виготовляють пиво, плодово-ягідні напої та мінеральні води. Спиртова та 
лікеро-горілчана промисловість включає понад 40 підприємств з лікеро-
горілчаної промисловості та зосереджена переважно у великих містах, а також 
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багато спиртових заводів розташовано в межах сировинних районів. 
Тютюново-ферментаційна промисловість нараховує 11 тютюнових фабрик, 7 
ферментаційних заводів та завод ацетатних фільтрів.  

Економічний потенціал переробного підприємства АПК найчастіше 
розкривається через сукупність характеристик: реальні можливості, обсяг 
ресурсів і резервів, здатність до використання потенціалу, рівень і результати 
його реалізації. Очевидно, що реальні можливості та здатність до використання 
потенціалу підприємства оцінити в абсолютних значеннях, а інші можуть бути 
зведені до оцінювання результативності й ефективності. 

Проблемою процесу управління економічним потенціалом переробного 
підприємства АПК як комплексу взаємопов’язаних операцій, спрямованих на 
досягнення результату господарської діяльності виступають невідповідність, 
розрив між бажаним та фактичним станом об’єкта управління. Відповідно 
рішення у розрізі управління економічним потенціалом переробного 
підприємства АПК полягає у виявленні та виборі засобу, який дозволить 
суб’єкту господарювання набути бажаного рівня економічного потенціалу 
підприємства, тобто дозволить повернути ймовірність негативних наслідків 
впливу середовища до встановлених меж. управління економічним потенціалом 
переробних підприємств АПК представляє собою реалізацію специфічних 
управлінських рішень стосовно їх адаптації до певних умов зовнішнього та 
внутрішнього середовища з метою досягнення встановлених цілей [1, с. 18, 2, с. 
72]. 

Відповідно до теорії стратегічного управління, переробні  підприємства 
АПК, як і економіка в цілому, розглядаються як адаптивні системи, для яких 
характерні адаптивні процеси (спонтанні процеси змін, що виникли як реакція 
на постійні впливи зовні або на незадовільні результати діяльності 
підприємства та обумовлені низкою послідовних заходів). Тому саме 
адаптивність можна вважати ключовою властивістю, що забезпечує безпеку 
процесів розвитку та функціонування переробних підприємств АПК.  

Адаптивність та стратегічна гнучкість досягаються: диверсифікованістю 
діяльності, потреб і технологій, що задовольняються – «щоб несподівана зміна 
в одній стратегічній області бізнесу не призвела до серйозних руйнівних 
наслідків в інших» і створенням у ресурсному портфелі компанії певного 
запасу стратегічного потенціалу – «ресурсів і можливостей, які 
використовуються в різних стратегічних областях бізнесу» [3, с. 130]. 

Адаптаційні процеси відображаються у трьох складових, що пов’язані із: 
використання поточних активів і ресурсів; розподілу ресурсів між 
підприємствами, особливо як спосіб реакції на швидкоминучі вимоги ринку; 
підприємств-лідерів, що постійно створюють нові товари або способи їх 
застосування без значних технологічних проривів. 

Однією із ключових особливостей функціонування організаційно – 
економічного механізму управління потенціалом переробного підприємства 
АПК є здатність до постійного розвитку. Враховуючи, що розвиток може бути 
як прогресивним, так і регресивним [5,с.36], основним завданням 
функціонування механізму управління потенціалом підприємства повинно бути 
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збереження стабільності та стійкого економічного зростання усіх елементів як 
самого механізму управління потенціалом підприємства, так і елементів та 
сукупного потенціалу. Загалом, під стабільністю розуміють «здатність системи 
підтримувати усі структурні складові в стані стійкого функціонування» [6, 
с.63]. 

Розробка механізму управління економічним потенціалом підприємства 
передбачає поетапне визначення пріоритетних елементів системи для 
визначення ймовірного результату його функціонування, ґрунтується на 
наступних управлінських діях в практичній діяльності переробних підприємств 
АПК: 

 розробка програми вдосконалення при отримані позитивного 
результату оцінювання запропонованих змін; 

 коригування розробленої програми вдосконалення; 
 доопрацювання розробленої програми, тобто повторне оцінювання 

можливостей удосконалення та внесення відповідних коректив. 
Формування механізму управління економічним потенціалом 

переробного підприємства відображено на рис.1. 
Таким чином, розробка організаційно-економічного механізму 

управління економічним потенціалом підприємства повинна базуватися на 
формуванні необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми 
формування та розвитку економічного потенціалу підприємства. Відповідно до 
відокремлених в результаті спеціалізації функціональних сфер система 
управління повинна бути структурована у відповідності до них. 

Переробні підприємства АПК «мають граничні можливості адаптації до 
умов виробництва, що змінюються». Наявність граничних можливостей 
адаптації обумовлена періодично виникаюча потреба в технічному 
переозброєнні й реконструкції підприємства, відновленні або підвищенні рівня 
кваліфікації його персоналу, зміні стратегічного набору зон господарювання, 
зміни філософії бізнесу й виборі такої організаційної структури управління, яка 
б відповідала цим факторам. 

Таким чином, ключовою здатністю в управлінні економічним 
потенціалом переробних підприємств АПК є адаптивність, що полягає в 
організаційній підтримці поведінки переробних підприємства в умовах, 
обумовлених змінами екзогенних та ендогенних факторів впливу й 
визначається системними властивостями структуроутворюючих елементів. 

Під останніми розуміємо конструктивні особливості, що відбивають 
організаційний устрій так і функціональні, що визначають здатність 
забезпечувати досягнення поставлених цілей розвитку, параметрами яких є 
ступінь адекватності, надійності й відновлення. 

Управління процесами адаптації можуть носити поточний і стратегічний 
характер, бути процесами інноваційного розвитку або процесами 
пристосування, виживання переробного  підприємства АПК. 

Доказом тому є існуюча концепція Раймонда Е., Гранта Майлса, Чарльза 
К. Сноу [68, с. 101] «організаційних процесів», в якій автори визначають три 
групи організаційних процесів: 
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- розвиток підприємства у напрямі посилення тих переваг, що обіцяють 
перетворитися: операційні, що підвищують продуктивність;  

- інвестиційні, що поповнюють поточні активи та надають нові ресурси 
для підйому економічної активності або різностороннього розвитку; 

- адаптаційні (процеси перегрупування активів та ресурсів), що керують 
реакцією на ринкові можливості та спрямовують зусилля на накопичення та 
використання знань.  

 Рис. 1.  Формування механізму управління економічним потенціалом 
переробного підприємства АПК (розроблено автором)    

Ґрунтуючись на адаптаційних можливостях, стратегічне управління 
економічним потенціалом переробних підприємств повинно базуватися на 
певних особливостях розвитку переробної промисловості та її господарської 
діяльності: 

- корінній зміні вектора спадного розвитку переробного підприємства 
АПК  на основі виникнення штучної точки біфуркації, тобто кардинальній зміні 
основного вектора розвитку. Дана особливість пов’язана із всебічною оцінкою 

Стратегічний аналіз проблемної 
ситуації 

Базова 
стратегічна 
концепція 

Стратегічна 
концепція 
управління 

Сценарій  розвитку економічного 
потенціалу переробного підприємства 

АПК 

Перелік стратегічних проблем управління 
економічним потенціалом переробних 

підприємств АПК 

Зміст стратегій, планів, програм, проектів 
розвитку переробного підприємства АПК 

Ефективне управління економічним 
потенціалом переробного підприємства 

Плани Програми 
розвитку 

Аналіз ефективності механізму 

Коригування 

Довгострокова 
програма розвитку 

 
 

Місія 
переробного 
підприємства 

агро- 
промислового 

комплексу 

Альтернативні 
стратегії 
розвитку  

Формування 
портфелю 
стратегій 
розвитку 

економічного 
потенціалу 

Аналіз змін 
рівня 

економічного 
потенціалу 

Організаційно-економічний механізм 
управління економічним потенціалом  

підприємства 

Забезпечення 
ефективного 
управління 

економічним 
потенціалом 
підприємства

Ціль 
ефективного 
управління 

економічним 
потенціалом 
підприємства

Стратегічне 
планування 

Генеральна програма 
управління цілями, 

яка включає 
пріоритети цілей і 

ресурсів переробного 
підприємства АПК 

Методи та 
інструменти 
управління  

економічним 
потенціалом 
переробного 

підприємства АПК

Реалізація функцій управління: 
план впровадження, ресурси, 

контроль, організація, мотивація 
та коригування стратегій 
формування та розвитку 
економічного потенціалу 

переробного підприємства АПК 

Проекти 

Використання законів синергетики для 
побудови організаційно-економічного 
механізму управлінням потенціалом 
переробних  підприємств АПК 

Прогноз  
використання 
економічного 

потенціалу 
переробного 

підприємства АПК 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 5 36 

потенційних і реальних можливостей переробного підприємства АПК для 
виходу з точки біфуркації, розробці механізму в умовах кризи. 

- корінній зміні напрямку власної обраної тенденції розвитку переробної 
промисловості АПК, що супроводжується несподіваним переходом в інший 
атрактор розвитку. Дана особливість ґрунтується на перегляді орієнтирів 
розвитку переробного підприємства АПК, повній діагностиці підприємства з 
метою виявлення потенційних і реальних ресурсів для дифузії підприємства у 
новий ринковий простір Європейського Союзу і адаптації до ендогенних і 
екзогенних факторів, які змінились; 

- відхиленні від орієнтирів розвитку переробного підприємства АПК на 
основі комплексу індикаторів у рамках існуючого атрактора розвитку, що 
ґрунтується на перегляді мети, задач функціонування переробного 
підприємства АПК, що супроводжуються діагностичним аналізом і 
коректуванням ресурсів підприємства; 

Велике значення при виборі стратегії управління економічним 
потенціалом переробних підприємств АПК належить ступеню готовності 
суб’єкта господарської діяльності до стратегічних змін. За умов застосування 
на переробних  підприємствах  АПК стратегічного підходу до управління 
особливого значення набувають саме зміни, обумовлені обраною стратегією. 
Вони можуть бути стратегічними та тактичними. Перші є заздалегідь 
продуманими та виваженими, ґрунтуються на всебічному аналізі й розраховані 
на відносно тривалу перспективу. Тактичні ж зміни виникають як реакція на 
певну ситуацію; вони не вимагають такої серйозної та довготривалої підготовки 
до впровадження, виступаючи, насамперед, як підтримка стратегічних змін. 

Для того, щоб успішно працювати на ринку, підприємствам недостатньо 
володіти матеріально – фінансовими ресурсами. На перший план в 21 столітті 
виходять внутрішні можливості організації. Підприємства звертають увагу не 
лише на вивчення конкурентів, клієнтів, посередників, постачальників або 
оточуюче середовище, а на самих себе, свої внутрішні можливості, які є 
унікальними та властивими лише даному підприємству, що і визначає наявність 
конкурентних переваг  [7, с.48].  

Таким чином, отримані результати оцінки ступеня готовності  системи 
стратегічних змін до розвитку економічного потенціалу на переробних 
підприємствах агропромислового комплексу сприяють процесу розробки 
стратегії управління економічним потенціалом для кожного із них. Стратегічне 
управління економічним потенціалом  переробного підприємства АПК 
базується на основі комплексної реалізації заходів. За допомогою арсеналу 
економіко-математичних моделей можна розглянути інформацію про 
стратегічні пріоритети та можливості переробного підприємства АПК у напрямі 
обґрунтування набору стратегічних цільових показників управління розвитком 
економічного потенціалу підприємства та розробки пріоритетних напрямів 
управління.  

На основі вищевикладеного, ми вказуємо на доцільність побудови  
механізму управління економічним потенціалом переробного підприємства на 
основі законів синергетики. Окремі елементи процесів управління економічним 
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потенціалом переробного підприємства АПК доцільно об’єднати в єдине ціле 
як механізм управління економічним потенціалом переробних підприємств 
АПК. Врахування процесів  колективної  взаємодії  компонентів економічного 
потенціалу підприємства АПК за нерівноваженого стану, який спричинений 
зовнішнім хаосом, супроводжує інтенсивний обмін енергією між компонентами 
й системою управління економічним потенціалом переробного підприємства та 
між системою управління економічним потенціалом переробного підприємства 
і екзогенними факторами. Внаслідок взаємодії відбувається упорядкування та 
розвиток системи управління економічним потенціалом підприємства. 
Синергетична модель  управління економічним  потенціалом переробного  
підприємства АПК як альтернатива традиційній системі управління сприяє 
вирішенню управлінських проблем, що виникають у нерівноважних системах 
через переважання хаосу над порядком, і які з позицій управлінської діяльності 
вирішити неможливо. Основна мета синергетичної моделі управління 
економічним потенціалом  підприємства АПК полягає у її належній реакції на 
екзогенні та ендогенні фактори впливу. 

Взагалі унікальні аспекти синергетики можна покласти в основі 
управління переробними підприємствами АПК що буде відображатись 
передусім як система науковообґрунтованих уявлень про закономірності 
розвитку підприємства шляхом ідентифікації та позиціонування 
функціональних складових економічного потенціалу переробного підприємства 
АПК. Відповідно синтез процесу управління економічним потенціалом 
переробного підприємства АПК розглядає умови й фактори позитивної 
синергетичної взаємодії окремих елементів і підсистем з виникненням 
кооперативних ефектів на різних рівнях і у різних сферах діяльності 
переробного підприємства АПК для прискореного зростання його ефективності 
використання економічного потенціалу. 

Виділення домінантів управління процесом забезпечення інноваційного 
розвитку економічного  потенціалу переробних підприємств АПК вказують на 
доречність в процесі управління економічним потенціалом переробного 
підприємства АПК використовувати суть принципів як формування 
економічним потенціалом переробного  підприємства АПК, так і принципів 
управління за функціональними складовими. Беззаперечною перевагою 
виділення даного блоку в системі управління економічним потенціалом 
переробного підприємства пов’язане із використанням у процесі її розробки 
науково-методичного забезпечення, оскільки використання змістовних джерел 
інформаційного забезпечення та методичних інструментів дозволяє отримати 
чітку та прозору   інформацію як при визначенні рівня економічного потенціалу 
переробного підприємства АПК так і при прийнятті управлінських рішень 
стосовно управління її розвитку. 

Інший блок механізму управління економічним  потенціалом переробного  
підприємства – структурологічна модель механізму управління економічним 
потенціалом підприємства АПК ґрунтується на домінантах управління 
процесом забезпечення інноваційного розвитку економічного потенціалу 
переробного підприємства АПК та представляє собою сукупність процесів, що 
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розкривають зміст функціонування елементів організаційного-економічного 
механізму  управління економічним потенціалом переробного підприємства 
АПК, а саме: ідентифікацію та позиціонування функціональних складових 
економічного потенціалу переробного підприємства; аналітичне оцінювання та 
обґрунтування передумов розробки складових механізму управління 
економічним потенціалом переробного підприємства АПК; позиціонування за 
рівнем економічного потенціалу. 

Висновки та пропозиції. Доведено, що особливе місце у концептуальній 
моделі управління економічним потенціалом  переробних підприємств АПК 
належить етапу розробки механізму управління економічним потенціалом 
переробного підприємства АПК. Під механізмом управління економічним 
потенціалом переробного  підприємства АПК ми розуміємо поєднання 
економіко-організаційних та забезпечувальних складових щодо організації, 
планування, контролю, визначення об’єктних елементів для досягнення 
економічної спроможності підприємства реалізувати свій економічний 
потенціал та його здатності щодо функціонування і розвитку на основі 
використання системи наявних ресурсів.  

Розробка механізму управління економічним потенціалом переробного 
підприємства АПК передбачає створення адекватної системи управління 
підприємством, яка повинна бути гнучкою та швидко пристосовувалася до змін 
зовнішнього середовища. Формування портфелю стратегій безпечного розвитку 
підприємств базується на впровадженні механізму управління економічним 
потенціалом переробного підприємства АПК, який в свою чергу дозволяє 
виявити проблемні ситуації у власній діяльності на базі стратегічного аналізу та 
водночас сприяє усуненню стратегічних прогалин у розвитку економічного 
потенціалу переробного підприємства АПК, досягаючи власної місії.  

Враховуючи вище згадане, можна запропонувати механізм  управління 
економічним  потенціалом  переробного підприємства АПК розглядати в розрізі 
двох блоків: домінантів управління процесом забезпечення інноваційного 
розвитку економічного потенціалу  переробного підприємства АПК та 
структурологічної моделі механізму управління економічним потенціалом  
переробного підприємства АПК. Завдяки такому поєднанні механізм 
управління економічним потенціалом переробного підприємства АПК слід 
розглядати як фактор впливу на процес управління. При цьому структура 
механізму управління розвитку економічного потенціалу  переробного 
підприємства АПК та  процеси забезпечення інноваційного розвитку 
економічного потенціалу підприємства АПК мають бути внутрішньо стійкими і 
перебувати в гармонії із екзогенними факторами. 

Можна зазначити, що формування цілей та економічних інтересів 
переробного підприємства АПК сприяє розробці стратегії та програми 
управління економічним потенціалом переробного підприємства, а в 
подальшому і – впровадженні програми управління економічним потенціалом  
переробного підприємства АПК у практичну діяльність підприємства та 
контроль за їх виконанням. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУЩНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE ESSENCE OF INNOVATIVE 
ENTREPRENEURSHIP AND ITS DEVELOPMENT 

 

У статті  досліджено аспекти  формування сутності інноваційного підприємництва та шляхи його 
розвитку. Досліджено, що інноваційна діяльність підприємництва являє собою комплекс заходів (наукових, 
технологічних, виробничих, організаційних, фінансових та комерційних), які в сукупності приводять до 
інновацій у вигляді нового або удосконаленого продукту (послуги) чи технології ведення бізнесу. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційна діяльність підприємництва, інноваційні процеси, 
інновації. 

 

В статье исследованы аспекты формирования сущности инновационного предпринимательства и 
пути его развития. Доказано, что инновационная деятельность предпринимательства представляет собой 
комплекс мероприятий (научных, технологических, производственных, организационных, финансовых и 
коммерческих), которые в совокупности приводят к инновациям в виде нового или усовершенствованного 
продукта (услуги) или технологии ведения бизнеса. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная деятельность предпринимательства, 
инновационные процессы, инновации. 

 

The article examines aspects of the formation of the essence of innovative entrepreneurship and its 
development. The innovative activity of the enterprise is a complex of events (scientific, technological, organizational, 
financial and commercial), which together lead to innovations a new or significantly improved product (service) or 
technology business.  

Key words: innovative development, innovative activity of enterprises, innovation processes, innovation 
 

Постановка проблеми. У період здійснення ринкових реформ та 
євроінтеграції України, діяльність держави повинна бути спрямована на 
всебічне заохочення впровадження та поширення інновацій. Процес 
становлення підприємництва в Україні розпочався одразу з набуттям 
незалежності, але його функціонування та з розвиток досі перебуває в 
незадовільному стані. Це насамперед пов’язано з неналежним інноваційно-
інвестиційним забезпеченням, неефективним податковим механізмом, 
інфляційними процесами що є результатом незадовільної і необґрунтованої 
державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Інноваційну 
політику розвитку підприємництва необхідно зорієнтувати на вирішення 
проблем, до числа яких необхідно віднести ефективне використання наявного 
сировинного та трудового потенціалів, задоволення потреб внутрішнього ринку 
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сучасним зв'язком, здійсненням державної підтримки впровадженню 
нововведень. Заходами реалізації державної інноваційної політики повинні 
виступати програми та проекти підвищення конкурентоспроможних, 
потенційно пріоритетних виробництв за допомогою залучення приватних 
інституційних інвесторів (комерційних банків, інвестиційних фондів тощо) до 
реалізації інновацій, а також формування режиму економічного стимулювання 
інноваційного розвитку підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспектам інноваційного 
розвитку присвячено багато наукових праць, у яких досліджено стратегії та 
методи забезпечення інноваційного розвитку, визначено його вплив на процеси, 
пов’язані з розвитком держави й регіонів, галузей та окремих підприємств. 
Велике значення з точки зору обґрунтування загальнотеоретичних засад 
інноваційного менеджменту й сутності та ролі інновацій в економіці 
підприємств мали праці Й. Шумпетера, П. Друкера, Б. Санто, тощо. За часи 
незалежності України питанням ведення підприємницької діяльності приділяли 
увагу такі вітчизняні вчені: В. Боронос, Л. Буряк, В. Воротіна, С. Дрига, В. 
Збарський, О. Квасовський, Д. Книш, О. Ковалюк, М. Крупка, О. Кундицький, 
Р. Ларіна, С. Лобозинська, В. Ляшенко та інші. Проте аспектам визначення 
доцільності впровадження інновацій у підприємницьку діяльність приділено 
недостатньо уваги. За всієї позитивної оцінки названих досліджень, слід 
зазначити такий загальний для них недолік, як відсутність цілісного 
комплексного підходу до вивчення актуальних теоретико-методологічних, 
методичних і практичних питань формування сутності «підприємництва». 
[10,13]. 

Мета дослідження. Головною метою роботи є комплексне дослідження 
теоретико-методичних засад формування сутності інноваційного 
підприємництва та його розвитку. 

Основні результати дослідження. Уперше термін «інновація» був 
ужитий на початку ХХ століття основоположником теорії інновацій та 
інноваційного розвитку Й. Шумпетером, який розглядав інновації й 
інноваційну діяльність як рушійні сили економічного розвитку [22]. 

Інновація (нововведення), за Й. Шумпетером, – це втілення в життя нової 
комбінації ресурсів (продуктивних сил), що здатна задовольняти нові потреби 
[21]. Проведене дослідження  літературних джерел дозволив встановити 
існування різних точок зору щодо визначення поняття «інновації» (рис. 1). 

Сутність Інноваційної діяльності підприємництва можна тлумачити як 
діяльність, що передбачає планування, організацію, керівництво, мотивацію та 
контроль щодо об’єкта управління шляхом розробки та застосування системи 
стратегій (обраних залежно від інноваційного потенціалу підприємства і 
факторів впливу зовнішнього середовища), спрямовану на досягнення 
поставленої перед підприємством мети [19, 24]. 

Інновації створюються абсолютною більшістю підприємств і організацій 
світу. Однак незначну їх кількість можна назвати інноваційними. Головна 
відмінність інноваційних підприємств полягає в орієнтації на зміни, які стають 
нормою для їх діяльності.  
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Рис.1. Варіанти трактування інновацій [1, 20] 

 

Інноваційне підприємство у своїй стратегії заздалегідь орієнтується на 
необхідність постійної роботи над новими товарами і послугами, тобто 
одночасно з виробництвом продукції відбувається планомірна підготовка 
майбутніх новинок. Інноваційними підприємствами вважаються такі великі 
компанії, як Bell Laboratories, Bank of America, Procter & Gamble, Texas 
Instruments, IBM (всі США), Fiat (Італія), Marks and Spencer (Великобританія), 
Sony (Японія). Особливості інноваційних підприємств полягають у їх власному 
розумінні суті інновацій та управління процесами створення нововведень [20, 
22]. 

Серед основних проблем, які стримують інноваційну діяльність в Україні, 
можна виділити декілька:  

по-перше — мінімальна підтримка держави, яка проявляється і в 
зменшенні державних витрат на інноваційний сектор та науку, в збереженні 
складного нормативного середовища, у відсутності змістовної інноваційної 
політики. На сьогоднішній день в Україні діє 14 законів, понад 50 підзаконних 
актів, виданих Кабінетом Міністрів України, а також понад 100 правових актів 
відомчого характеру, які регулюють питання інноваційної діяльності 
підприємств [7, 11]. 

по-друге, обмежені фінансові можливості українських підприємств, які не 
дозволяють купувати сучасне обладнання для виробництва, фінансувати 
продуктові інновації та власні наукові дослідження.  

по-третє, деградація ресурсної бази як матеріально – технологічної бази, 
так і кадрового потенціалу. Вікова структура і обладнання, і науково–
технічного персоналу зумовлюють зниження результативності заводської 
науки, яка на підприємствах у розвинених країнах є основним драйвером 
корпоративних інновацій [3]. 

Реалізація резервів інноваційної активності потребує заміни застарілого 
обладнання, введення нових технологій, підготовки кадрів. Реалізація проектів 
з модернізації виробництва потребує чіткого уявлення про стан підприємства та 
ринку в цілому, фінансової та маркетингової організації інноваційної діяльності 

В економічній літературі представлено два основних підходи до 
розуміння терміну «інноваційний розвиток»:   
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1) предметно-технологічний або орієнтований на науковий результат, при 
якому інноваційний розвиток розглядається як кінцевий результат наукової чи 
науково-технічної діяльності;  

2) функціональний, при якому інноваційний розвиток пов’язується із 
функціями створення, впровадження, поширення нововведень, реалізації 
інноваційних проектів.  Нині в більшості випадків як у дослідженнях 
вітчизняних, так і іноземних науковців термін «інноваційний розвиток» 
використовується, коли йдеться про відповідний тип розвитку на макрорівні і 
проводяться дослідження щодо механізму реалізації науково-технічного 
прогресу в процесі економічного розвитку країни, регіону, формування так 
званої економіки знань, пошуку нових джерел економічного зростання [6, 19].                   

Таблиця 1 
Поняття «інноваційний розвиток підприємництва (підприємства)» [1, 6] 

Дослідження показує, що:  
- по-перше, ряд науковців пов’язують інноваційний розвиток із 

розгортанням інноваційного процесу;  
      - по-друге, деякі науковці наголошують на тісному взаємозв’язку між 

інноваційним розвитком та потенціалом підприємства (передусім 
інноваційним);  

Автори Інноваційний розвиток підприємства - це Відмітні характеристики дефініції 

О. Адаменко 

діяльність підприємства, що спирається на 
постійний пошук нових методів та засобів 

задоволення споживацьких потреб та 
підвищення ефективності господарювання; 
розвиток, що передбачає розширення меж 
інноваційної діяльності та впровадження 

інновацій в усі сфери діяльності підприємства 

Нові методи і засоби задоволення потреб 
споживачів, підвищення ефективності; 
впровадження інновацій у різні сфери 

діяльності 

I. Борисова 

створення на фондовому ринку привабливості 
з точки зору дохідності інвестиційного 

ризику, тобто підвищення вартості бізнесу 
шляхом управління інноваціями 

Дохідність інвестиційного ризику; 
вартість бізнесу 

Х. Гумба 

не тільки основний інноваційний процес, але і 
розвиток системи факторів та умов, 

необхідних для його здійснення, тобто 
інноваційного потенціалу 

Інноваційний процес; інноваційний 
потенціал 

Н. Заглумша 

сукупність відносин, що виникають у ході 
цілеспрямованого підвищення економічної 
ефективності та конкурентоспроможності 

організації на основі інновацій 

Сукупність відносин; підвищення 
ефективності та 

конкурентоспроможності через інновації 

С. Ілляшенко 

процес господарювання, що спирається на 
безупинному пошуку і використанні нових 

способів і сфер реалізації потенціалу 
підприємств у мінливих умовах зовнішнього 

середовища у рамках обраної місії та 
прийнятої мотивації діяльності і пов’язаний з 
модифікацією існуючих і формуванням нових 

ринків збуту 

Процес господарювання; реалізація 
потенціалу; модифікація діяльності; 

ринки збуту 

М. Касс 

складний та довготривалий процес 
інноваційних перетворень на підприємстві, 

що включає набір цілей, заходів, які 
плануються, систему мотивації та способи 

фінансування 

Інноваційні перетворення; процес 
проведення наукових досліджень і 

розробок, створення новинок та 
освоєння їх у виробництві 

А. Кібіткін, М. Чечуріна 
розгортання інноваційного процесу 

впровадження нововведень (частіше за все 
технічного, технологічного характеру) 

Процес упровадження нововведень 

О. Мороз 

процес пошуку та створення нової продукції 
та процесів на основі використання 
сукупності всіх наявних засобів та 

можливостей підприємства, що веде до 
якісних змін (підвищення 

конкурентоспроможності, збільшення 
стійкості в мінливих зовнішніх умовах, 

формування нових ринків збуту) 

Пошук та створення нової продукції і 
процесів; якісні зміни 



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 5 44 

      - по-третє, є науковці, які дуже вузько визначають це поняття і 
фактично акцентують увагу лише на джерелі цього розвитку – інноваціях;  

      - по-четверте, дехто з науковців фактично ставить знак рівності між 
розвитком та діяльністю;  

      - по-п’яте, існує позиція науковців, які наголошують, що інноваційний 
розвиток підприємства веде до якісних змін [1, 5]. 

Інноваційний розвиток з позиції конкретного підприємництва 
(підприємства) орієнтовано на досягнення поставлених його цілей (завоювання 
більшої частки ринку, збільшення прибутку в поточному періоді чи 
перспективі, забезпечення високих темпів стійкого економічного розвитку і 
т.п.) в умовах конкурентного середовища, коли цілі інших підприємств можуть 
з ними не збігатися (і як правило, не збігаються) [8, 10]. 

Інноваційна діяльність підприємств (підприємництва) здійснюється під 
впливом ринкових механізмів (механізму рівноваги виробництва і споживання, 
механізму конкуренції і ринкового ціноутворення, механізмів економічних 
циклів і т.д.), а також регулюючих механізмів, у тому числі механізмів 
державного і регіонального регулювання та підтримки.  

Інноваційне підприємництво (підприємство) одночасно являє собою і 
економічне явище, і процес. Як економічного явища підприємництво виступає 
як форма виробничих відносин з приводу виробництва і реалізації споживачам 
конкретних товарів (робіт, послуг) необхідного якості та отримання 
запланованого результату.  

                                                    Таблиця 2 
Фактори, що сприяють розвитку інноваційного підприємництва* 

Група факторів Фактори 

Економічні, 
технологічні 

Наявність резерву фінансових, матеріально-технічних засобів, 
прогресивних технологій, необхідної господарської та науково-
технічної інфраструктури, державних програм фінансування 
інноваційної діяльності; матеріальне заохочення за інноваційну 
діяльність 

Політичні, правові 
Законодавчі заходи, що заохочують інноваційну діяльність, державна 
підтримка інноваційної діяльності 

Організаційно-
управлінські 

Гнучкість організаційних структур, демократичний стиль управління, 
переважання горизонтальних потоків інформації; самопланування, 
допущення коректувань; децентралізація, автономія, формування 
цільових, проблемних груп, реінжиніринг 

Соціально-
психологічні та 

культурні 

Моральне заохочення, суспільне визнання; забезпечення можливостей 
самореалізації, звільнення творчої праці. Нормальний психологічний 
клімат у трудовому колективі 

*Джерело складено автором на основі данних [1,7] 
 

Як економічне явище воно виражає всю систему відносин, що виникають 
у підприємця у взаєминах із споживачами у процесі реалізації товарів (робіт, 
послуг), з постачальниками, іншими господарюючими суб'єктами, найманими 
працівниками і, нарешті, з державними та іншими органами управління. 
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Підприємництво як процес - складний ланцюжок дій - від пошуку 
(зародження) підприємницької ідеї до її втілення в конкретний проект 
підприємства, що дозволяє проводити необхідні споживачам товари. 
Закінчується цей процес отриманням певного обсягу прибутку. Відповідно, у 
складі підприємництва як процесу існує чотири найбільш значущі стадії: 

 пошук нових ідей та їх оцінка; 
 складання докладного бізнес - плану; 
 пошук необхідних ресурсів; 
 управління створеним підприємством. 

В табл. 2 представлені фактори розвитку інноваційного розвитку 
підприємництва. 

Як правило, в основі підприємницької діяльності лежить нововведення в 
області продукції або послуг, що дозволяє створити новий ринок, задовольнити 
нові потреби. Інновації служать специфічним інструментом підприємництва, 
причому не інновації самі по собі, а спрямований організований пошук 
нововведень, постійна націленість на них підприємницьких структур. 

Інноваційне підприємництво - це особливий новаторський процес 
створення чогось нового, процес господарювання, в основі якого лежить 
постійний пошук нових можливостей, орієнтація на інновації. Воно пов'язане з 
готовністю підприємця брати на себе весь ризик щодо здійснення нового 
проекту або поліпшення існуючого, а також виникає при цьому фінансову, 
моральну і соціальну відповідальність. У загальному плані інноваційне 
підприємництво можна визначити як економічний процес, що приводить до 
створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції, послуг) і 
технологій шляхом практичного використання інновацій (нововведень). 

Регулювання інноваційних процесів здійснюється наступними методами:  
 планування, у т.ч. формування держзамовлень, реструктуризація 

економіки, планування розвитку території;  
 економічного стимулювання, у т.ч. система оподатковування, заохочення 

розвитку науки і техніки, екологічне регулювання, заохочення інвестицій 
і інновацій, система кредитування;   

 правовими, у т.ч. правове регламентування, адміністративні санкції, 
система стандарті [7]. 
Особливе значення для розуміння сутності підприємництва має точка 

зору американських економістів, які виділили чотири взаємопов'язані функції 
підприємця: 

 підприємець бере на себе ініціативу з'єднання ресурсів - землі, капіталу і 
праці - в єдиний процес виробництва товарів і послуг; 

 підприємець бере на себе розробку та прийняття основних рішень у 
процесі ведення бізнесу, тобто тих операцій, які й визначають курс 
діяльності підприємства, напрямки розвитку бізнесу; 

 підприємець - це новатор, особа, що прагне виробляти нові продукти 
(послуги), розробляти нові виробничі технології або вводити нові форми 
організації і розвитку бізнесу; 
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 підприємець бере на себе ризик, що виникає при здійсненні 
підприємницької діяльності, гак як одержання прибутку для підприємця 
не гарантовано, винагородою за витрачений час, зусилля і здібності 
можуть бути як прибуток, так і збитки. При цьому підприємець ризикує 
не тільки своїм часом, працею і діловою репутацією, але і вкладеними 
коштами [8]. 
Висновки. Інноваційна діяльність підприємництва спрямована на 

використання результатів наукових досліджень і дослідно - конструкторських 
розробок для отримання прибутку на основі розширення і оновлення 
номенклатури продукції (товарів, послуг) та поліпшення її якості, 
вдосконалення технології їх виготовлення та організації їх виробництва.  
Інновація (нововведення)представляє результат комплексного процесу, що 
складається з створення, розробки, комерційного використання і поширення 
нововведення [18, 20].  

Отже, зауважимо, що інноваційний розвиток підприємництва варто 
визначати як процес спрямованої закономірної зміни стану підприємництва, що 
залежить від інноваційного потенціалу цього підприємництва та джерелом 
якого є інновації, що створюють якісно нові можливості для подальшої 
діяльності підприємництва на ринку шляхом реалізації уміння знаходити нові 
рішення, ідеї та у результаті винаходів.   
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО 
УПРАВЛІННЯ АГАРНИМ БІЗНЕСОМ 

 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТОИМОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНИМ БИЗНЕСОМ 

 

ACCOUNTING-ANALYTICAL SUPPORT OF COST-ORIENTED 
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS 

 

В контексті вартісних теорій управління досліджено основні фактори оцінки 
вартості аграрного бізнесу. Обґрунтована сутність та базові критерії побудови обліково-
аналітичної підтримки вартісних концепцій агроменеджменту. Визначено склад основних 
елементів системи обліково-аналітичної підтримки. Досліджено причини, які стримують 
імплементацію вартісно-орієнтованих концепцій у практику управління сучасних аграрних 
бізнес-суб’єктів. Обґрунтована необхідність доповнення комплекту фінансової звітності 
аграрних формувань індикаторами вартості аграрного бізнесу.  

Ключові слова: вартісні концепції, обліково-аналітична підтримка, 
агроменеджмент,аграрний бізнес, активи, вартість бізнесу, звітність.  

 

В контексте стоимостных теорий управления исследованы основные факторы 
оценки стоимости аграрного бизнеса. Обоснована сущность и базовые критерии 
формирования учетно-аналитической поддержки стоимостных концепций 
агроменеджмента. Определен состав основных элементов системы учетно-аналитической 
поддержки. Исследованы причины, которые сдерживают имплементацию стоимостно-
ориентированных концепций в практику управления современных агарных бизнес-субъектов. 
Обоснована необходимость дополнения комплекта финансовой отчетности аграрных 
формирований индикаторами стоимости аграрного бизнеса.    

Ключевые слова: стоимостные концепции, учетно-аналитическая поддержка, 
агроменеджмент, аграрный бизнес, активы, стоимость бизнеса, отчетность.  

 

In the context of cost management theories, the main factors of the valuation of the 
agricultural business are investigated. The essence and basic criteria for the formation of 
accounting and analytical support of cost concepts of agromanagement have been justified. 
Warehouse of the basic elements of the system of regional-analytical support are defined here. The 
main reasons restraining the implementation of cost-oriented concepts in the management practices 
of modern agar business entities are investigated. The need to supplement the financial reporting 
package of agricultural enterprises with indicators of the value of agricultural business is justified. 

Keywords: cost concepts, accounting and analytical support, agromanagement, agrarian 
business, assets, business value, reporting. 
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Постановка проблеми. Активна імплементація України у європейський 
економічний простір висуває нові вимоги не тільки до процесів управління 
господарською діяльністю бізнес-структур, а й до системи обліково-аналітичної 
підтримки менеджменту, від якої залежить повнота, оперативність і 
достовірність інформації, необхідної для прийняття ефективних управлінських 
рішень. У світовій практиці бізнес-адміністрування вже давно закріпились 
вартісно-орієнтовані моделі і методичні підходи до управління, які формують 
всі передумови для якісної оцінки найважливіших параметрів господарської 
діяльності бізнес-структур та їхньої вартості, як об’єкту купівлі-продажу на 
ринку діючих бізнес-проектів. У національній економіці, зокрема, в аграрній 
сфері, впровадження вартісних концепцій агроменеджменту знаходиться на 
початковому етапі. Однією з причин такого становища є недосконала система 
обліково-аналітичної підтримки, яка сьогодні не відповідає потребам вартісно-
орієнтованого управління аграрним бізнесом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні, 
методичні і прикладні засади обґрунтування обліково-аналітичної підтримки 
бізнесу досить широко висвітлювались у роботах відомих вчених, серед яких 
вагомий внесок у розвиток теорії і практики вартісного управління зробили:  
І.А. Бланк, О.М. Бабій, І.І. Бродська, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, А.О. 
Красноруцький, М.В. Корягін, М.Й. Малік, І.В. Нападовська, А.І. Шигаєв, 
І.Яремко та ін. Серед зарубіжних вчених слід виділити: Э. Аткинсона, Р. 
Банкера, М.  Друри, Р. Каплана, Т. Коупленда, М. Мэтьюса, Б. Нидлза, Е. 
Хеслопа, Л.Едвінсон. Поряд з цим, практика свідчить, що в аграрному секторі 
вартісно-орієнтовані концепції управління не набули значного поширення, що 
значно знижує інвестиційний потенціал галузі, обмежує можливості 
повноцінної участі на ринку діючих бізнес-проектів, стримує потенціал 
розвитку зовнішньоекономічних відносин. Вирішення даного питання в значній 
мірі лежить у площині удосконалення обліково-аналітичної підтримки 
вартісного агроменеджменту.  

Метою статті є обґрунтування науково-методичних засад формування 
системи обліково-аналітичної підтримки вартісно-орієнтованих концепцій 
управління та моніторинг стану їх імплементації у сучасну практику 
агроменедмженту.    

Результати дослідження. Систематизація наукових концепцій показує, 
що і більшості випадків вчені виділяють три основних методичних підходи до 
управління вартістю бізнесу: доходний, витратний, порівняльний [1,2,8,10]. 
Разом з тим, є прихильники деталізації видів методичних підходів, в якості 
яких виділяються: баланс інтересів, інституційний, інноваційний, комплексний, 
модельний, системний, стратегічний,фінансовий тощо [4].  

В зарубіжній літературі досить широко використовуються методики 
визначення ринкової вартості бізнесу, які ґрунтуються на системі економічних 
показників, що відображають процес створення вартості. Найбільше 
розповсюдження серед останніх отримали EVA, MVA, SVA, CVA,CFROI. 
Серед концептуальних моделей управління вартістю підприємств широке 
розповсюдження у науковій літературі і практиці менеджменту отримали:  
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модель А. Дамодарана; модель «Пентагон»; модель К. Уолша; модель 
збалансованої системи показників [1]. 

Дослідження вартісної концепції бізнесу дозволяє виділити основні 
фактори оцінювання вартості підприємства, як об’єкту купівлі-продажу на 
ринку: 1) взаємодія підприємства із зовнішнім оточенням, що справляє 
відповідний макроекономічний вплив на розвиток та вартісну оцінку бізнесу; 2) 
необхідність вартісної оцінки капіталу, авансованого у діяльність підприємства; 
3) методологічні аспекти поділу капіталу за джерелами формування; 4) 
наявність критеріїв оцінки вартості підприємства та системи відповідних 
показників; 5) врахування фактора очікуваної вигоди та оцінка доходів 
підприємства в майбутньому періоді; 6) врахування дії об’єктивних 
економічних законів ринкового середовища. Вчені додають до цього переліку 
такі фактори, як: вартісна оцінка майбутніх економічних вигід від активів 
(володіння бізнесом); собівартість створення аналогічних бізнес-проектів у 
даній галузі; фінансовий стан і рівень ліквідності активів бізнес-структури; 
фактичні потенційні ризики володіння і управління бізнесом тощо [5]. 
Різноманіття підходів, концепцій і моделей управління вартістю бізнесу 
потребує відповідного обліково-аналітичного супроводження і підтримки.   

Як відмічає І. Яремко, концептуальна основа сучасної теорії обліку і 
звітності, принципи їх стандартизації лише незначною мірою відповідають 
змісту інформаційно-інтелектуального середовища, неспроможні оцінювати 
фактори вартості, які суттєвим чином пов’язані з активами і капіталом бізнес-
структур [10]. 

У науковій літературі досить часто зустрічається дефініція «обліково-
аналітичне забезпечення» процесу управління, головним завданням якого є 
інформаційне і аналітичне забезпечення управлінського процесу. В такому 
науково-практичному контексті «забезпечення» трактується як гарантоване 
якісне і своєчасне надання інформації для потреб управління [2,8].   

Щодо змісту категорії «обліково-аналітична підтримка», то принципова 
сутність її полягає у наданні допомоги, побудови конструктивної опори у 
спектрі обліково-аналітичного забезпечення для вирішення завдань 
інноваційного розвитку АПВ на всіх рівнях господарського управління. 

Система обліково-аналітичної підтримки вартісно-орієнтованого 
управління агарного менеджменту має бути побудована з урахуванням 
наступних критеріїв: 

 повне, достовірне та своєчасне інформаційне забезпечення потреб 
агроменеджменту у звітності фінансового і не фінансового характеру; 

 організація процесу інтеграції фінансової і управлінської звітності в 
контексті формування системи стратегічного обліку на підприємстві; 

 здійснення своєчасної та комплексної аналітичної оцінки стану 
економіки фінансів і економічної безпеки бізнес-структури у спектрі коротко- 
та довгострокового агроменеджменту; 

 організація ефективного аудиторського супроводження процесу 
управління в розрізі основних складових: аудиту фінансової звітності, не 
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фінансової звітності, аудиту соціальної активності і відповідальності 
сільськогосподарських структур; 

 формування методичного і інформаційного базису для оцінки вартості 
аграрного бізнесу;   

  надання неупередженої та істотної інформації про сучасний стан, 
тенденції та перспективи розвитку аграрної компанії на ринку для зацікавлених 
груп користувачів.  

У зарубіжній практиці обліку сформувались відповідні моделі, які 
орієнтовані на облік складових, що формують вартість бізнесу, зокрема, модель  
AFTF (Accounting for the future ) - «Бухгалтерський облік для майбутнього», що 
створена для всебічного обліку нематеріальних активів, які є ключовою 
складовою формування вартості бізнесу; модель VAIC (Value added intellectual 
coefficient) – орієнтована на облік економічної доданої вартості бізнесу та інші 
[8].  

Систему обліково-аналітичної підтримки управління вартістю бізнес-
субєктів аграрного сектору вважаємо доцільним представити у єдності таких 
основних складових (рис. 1). 

Моніторинг практики фінансового, управлінського обліку та існуючої 
практики аналітичної роботи аграрних формувань Одеської області дозволив 
виділити основні проблемні аспекти, які стримують можливості системи 
обліково-аналітичної підтримки у напрямі повного інформаційного 
забезпечення вартісного агроменеджменту: 

 непопулярність та низька ступінь відомості концепцій і 
інструментів вартісно-орієнтованого управління серед топ-менеджменту 
агроструктур;  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Складові системи обліково-аналітичної підтримки вартісно-
орієнтованого управління аграрних бізнес-структур 
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 обмежений характер використання у практиці управління 
аграрними бізнес-суб’єктами системи не фінансових показників, внаслідок 
чого, відсутні відповідні вимоги до корисної фінансової звітності підприємств; 

 методичні проблеми оцінки певних видів активів аграрних 
формувань, зокрема, сільгоспугідь за їх видами, як головного активу у 
сільському господарстві, - внаслідок не вирішення питання формування ринку 
земель сільськогосподарського призначення; нематеріальних активів – 
внаслідок їхньої відсутності в більшості аграрних формувань;  

  методичні неузгодженості застосування порядку оцінки 
справедливої вартості інших активів, які приймають активу участь у процесі 
формування вартості аграрного бізнесу, – довгострокових і поточних 
біологічних активів рослинництва і тваринництва; 

  традиційно низька вартість трудового потенціалу аграрних 
формувань, яка реально не відображає вартісної оцінки даного ресурсу,, як 
основної складової вартості аграрного бізнесу. 

Однією з ключових проблем сучасної системи обліково-аналітичної 
підтримки вартісних концепцій в агроменеджменті є проблеми оцінки активів 
бізнес-структур. У відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 38 
«Нематеріальні активи», МСБО 41 «Сільське господарство», МСБО 2 «Запаси», 
МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» та ін., пріоритетною оцінкою активів 
має бути їхня справедлива вартість.  

За оцінками світових експертів, при продажу зарубіжних компаній на 
ринку різниця між балансовою вартістю активів і ринкової (справедливою) 
вартістю компанії може становити більше 50% [11]. Це виявляє суттєву 
проблеми недооцінки активів по балансовій вартості, яка зазначається у звіті 
про фінансовий стан підприємства.  

В значній мірі таке розходження балансової і ринкової вартості 
зумовлено оцінкою нематеріальних активів бізнес-суб’єктів. Підприємства, які 
використовують у своїй діяльності різноманітні об’єкти нематеріальних 
активів, мають значно більше шансів на зростання вартості компанії при 
успішній маркетинговій політиці. Сьогодні, питання управління 
нематеріальними активами в агарних формуваннях є «слабким місцем», що 
значно звужує потенціал формування і нарощування ринкової вартості 
аграрного бізнесу. Так, у структурі сукупних активів сільськогосподарських 
підприємств (у валюті балансу) частка нематеріальних активів займає близько 
0,15% [9]. Активізація використання даного ресурсу сформує відповідні запити 
до системи обліково-аналітичної підтримки агроменеджменту, вирішить одну з 
проблем управління вартістю агробізнесу та надасть змістовності базі даних 
аналітичних показників результативності діяльності аграрних формувань.   

За сучасних реалій значною методичною проблемою визначення вартості 
аграрного бізнесу залишається вартісна оцінка земель сільськогосподарського 
призначення. На сьогодні практично відсутній механізм визначення 
справедливої вартості сільгоспугідь. Як база для розрахунків, у сільському 
господарстві (при визначення розміру орендної плати або розміру єдиного 
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податку) використовується нормативна грошова оцінка землі. Разом з тим, 
величина грошової оцінки реально не відображає вартості землі, як головного 
активу аграрної сфери, та, за оцінками експертів, є значно  меншою, ніж її 
потенційна справедлива (ринкова) вартість. У відповідності з діючою 
методикою обліку сільгоспугіддя в сучасних реаліях господарювання не є 
об’єктом бухгалтерського обліку аграрних формувань. Як зауважують Правдюк 
Н.Л. і Іщенко Я.П., в певному степені це є виправданим, оскільки більшість 
аграрних підприємств використовують орендовані земельні ділянки, не є їх 
власником, внаслідок чого відсутні об’єктивні передумови відображення 
вартості землі на балансі цих підприємств як окремої статті [7]. 

Разом з тим, більшість вчених-аграрників погоджуються, що включення 
земель сільськогосподарського призначення в господарський оборот сьогодні є 
необхідною умовою правильної оцінки активів. У практиці обліку 
сільськогосподарських підприємств сільгоспугіддя обліковуються як об’єкт 
основних засобів та, в залежності від характеру використання,  підпадають під 
дію П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», 
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність».  

У відповідності з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» аграрні бізнес-
суб’єкти права користування активом за економічною оцінкою у 
бухгалтерському обліку повинні відображатись на рахунку 12 «Нематеріальні 
активи». Згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», на балансі підприємства має 
бути відображена первісна вартість активу, який виникає як право постійного 
користування земельною ділянкою, якщо його вартість може бути достовірно 
оцінена[6]. Відміна мораторію на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення має створити умови для більш точного 
відображення первісної та справедливої вартості даного активу.  

У сучасній обліковій практиці аграрних формувань об’єктами обліку є 
права користування земельними ділянками сільськогосподарського 
призначення, земельні ділянки, як об’єкт основних засобів, капітальні 
інвестиції у земельні ділянки. Земля, як об’єкт обліку у сільському 
господарстві, має низьку специфічних методологічних  особливостей. Вчені 
ННЦ ІАЕ мають спільну думку відносно того, що земельні ділянки у 
сільському господарстві відповідають всім умовам визнання їх активом та 
можуть бути відображені у фінансовій звітності у складі необоротних активів 
[3]. 

Виключні специфічні властивості землі, як активу, вимагають розробки 
методичні аспекти більш детального порядку її оцінки і відображення у 
фінансовій звітності аграрних підприємницьких структур, зокрема, окремою 
статтею у балансі або окремою формою у примітках до комплекту річної 
фінансової звітності. Для цього сьогодні є об’єктивна необхідність формування 
прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення, створення якого, 
поза політичних мотивів і завдяки відкритим механізмам купівлі-продажу 
землі, створить передумови визначення справедливої вартості землі, як 
головного активу аграрного виробництва та дозволить включити вартісну 
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оцінку землі не тільки до комплекту фінансової звітності, а, що головне, - до 
господарського обороту в аграрній сфері. 

Разом з тим, сьогодні є припущення, що визначення справедливої 
(ринкової) оцінки землі в сільському господарстві, носитиме досить складний і 
тривалий характер. Причиною цього може стати складність пошуку так званого 
«активного ринку» та наявності специфічних його ознак, які є неодмінними для 
визначення справедливої вартості будь-якого активу. Аналогічна ситуація 
сьогодні складалась із оцінкою біологічних активів. П(С)БО 30 «Біологічні 
активи» було прийнято  у 2005р., проте, досі бухгалтери аграрних формувань 
уникають його використання у зв’язку з невизначеним порядком оцінки 
справедливої вартості поточних і довгострокових біологічних активів, хоча 
ринок продукції цих активів сформований і сьогодні представлений досить 
розгалуженою інфраструктурою і наявністю значної кількості каналів збуту. 

Наявні неузгодженості підтверджують назрілу необхідність виділення 
земель сільськогосподарського призначення в якості окремого об’єкту 
бухгалтерського обліку за умов їх оцінки як об’єкту купівлі-продажу. 
Вирішення цієї проблеми є необхідним для розв’язання питань імплементації 
вартісно-орієнтованих концепцій управління у практику агроменеджменту та 
оцінки вартості аграрного бізнесу.  

В сучасній вітчизняній і зарубіжній практиці широко розповсюджена 
оцінка вартості компаній (діючих бізнес-проектів), яка здійснюється, в 
основному, за принципами оцінки вартості майнового комплексу - експертна 
незалежна оцінка, яка проводиться спеціалізованими структурами і дозволяє 
оцінити вартість сукупності об’єктів, які знаходяться у власності компанії – 
нерухомість, споруди, автотранспорт, обладнання. При цьому експертами 
використовуються такі види вартості: ринкова, інвестиційна, ліквідаційна. За 
допомогою таких видів оцінки визначається справедлива вартість відчуження 
майнового комплексу на відкритому ринку за умов конкуренції. Проте, 
використання такого механізму оцінки в аграрному секторі національної 
економіки носить обмежений характер внаслідок відсутності порядку 
визначення справедливої вартості земель сільськогосподарського призначення.  

Сучасна практика знає немало прикладів спроби поєднати вартісно-
орієнтовані концепції управління бізнесом із системою облікового 
забезпечення та аналітичної підтримки. Такими прикладами є концепції 
звітності Value Reporting, Balanced Scorecard, Enterprise Value Map, Human 
Resources Accounting тощо, які передбачають змістовне доповнення показників 
фінансової звітності бізнес-структури сукупністю показників не фінансового 
характеру. Традиційний комплект річно фінансової звітності бізнес-суб’єктів 
аграрного сектору сьогодні неспроможний забезпечити інформаційні і 
аналітичні потреби інвесторів, власників та інших зацікавлених стейкхолдерів у 
спектрі отримання реальної вартісної оцінки бізнесу. У зв’язку з цим виникає 
необхідність у використанні додаткових не фінансових показників, які 
відображають як специфіку галузі, в якій функціонує бізнес-суб’єкт, так і 
вартісну специфіку його активів. До сукупності таких індикаторів відносяться: 
корпоративна стратегія, якість агроменеджменту, вартість інноваційного і 
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кадрового потенціалу, репутація бренду, ступінь соціальної відповідальності 
підприємницької структури тощо. Як варіант включення таких індикаторів у 
річну фінансову звітність агропідприємств можливе застосування таких 
моделей обліку, як Value Reporting, яка створює можливості підвищення 
ступеня прозорості фінансової звітності, аналітичності процесу 
агроменедмженту, достовірності оцінки вартості активів (поряд і 
використанням традиційної балансової вартості активів, капіталу і зобов’язань) 
та вартості аграрного бізнесу в цілому.       

Висновки та пропиції. Як показали проведені дослідження 
імплементація у практику сучасного агроменеджменту вартісно-орієнтованих 
концепцій управління на сучасному етапі є досить проблемним процесом, як з 
точки зору філософії їх сприйняття, так і з точки зору методичного 
супроводження. Головними завданнями обліково-аналітичної підтримки 
вартісних концепцій агроформувань мають стати доповнення комплексу річної 
звітності сукупністю не фінасових показників; удосконалення методичних 
засад оцінки справедливої вартості активів, зокрема, сільгоспугідь; надання 
підтримки у спектрі створення, активізації використання та оцінки 
нематеріальних активів. Вирішення цих завдань дасть змогу створити  
методичний і практичний базис переходу традиційних методів управління в 
агроменеджменті на прогресивні вартісно-орієнтовані моделі управління 
аграрним бізнесом.     
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ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ: «ЧОТИРЬОХВИМІРНА  
КОНЦЕПЦІЯ» ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

 

ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО: 
«ЧОТИРЬОХМЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ» ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

ECONOMIC-ECOLOGICAL REPRODUCTION: «CAMERONVILLE THE 
CONCEPT» OF FUNDAMENTAL THEORY AND PRACTICE 

 

Актуалізовано погляди автора у контексті інноваційної інтерпретації та розвитку 
ідей видатних економістів XX-XXI століття. Сформульовано теоретичні категорії 
загальної компетенції законів, положень, принципів та правил, трактування понятійно-
категоріального термінологічного апарату базису регулювання економіко-екологічного 
відтворення. Актуалізовано терміни «космічний закон», «екологічний закон», «економічний 
закон», «національна економіка», «економіко-управлінська система економіко-екологічного 
відтворення», «економіко-екологічне відтворення». Представлено «Колесо відтворення 
економіко-екологічного потенціалу», систематизовано класифікаційну характеристику 
процесів відтворення економіко-екологічного потенціалу. Схематично представлений 
алгоритм економіко-екологічного відтворення у просторово-часовому контексті, 
зображено схему функціонування економічної системи раціональних відносин економіко-
екологічного  відтворення. Пояснено  розуміння економічної системи раціональних відносин 
економіко-екологічного відтворення, дана характеристика ключових блоків цієї системи. 

Ключові слова: трактування понятійно-категоріального термінологічного апарату, 
«Колесо відтворення економіко-екологічного потенціалу», класифікаційна характеристика 
процесів, просторово-часовий  контекст, функціонування економічної системи раціональних 
відносин економіко-екологічного  відтворення. 

 

Актуализировано взгляды автора в контексте инновационной интерпретации и 
развития идей выдающихся экономистов XX-XXI века. Сформулированы теоретические 
категории общей компетенции законов, положений, принципов и правил, трактовка 
понятийно-терминологического категориального аппарата базиса регулирования 
экономико-экологического воспроизводства. Актуализировано термины «космический 
закон», «экологический закон», «экономический закон», «национальная экономика», 
«экономико-управленческая система экономико-экологического воспроизводства», 
«экономико-экологическое воспроизводство». Представлено «Колесо воспроизводства 
экономико-экологического потенциала», систематизировано классификационную 
характеристику процессов воспроизводства экономико-экологического потенциала. 
Схематично представлен алгоритм экономико-экологического воспроизводства в 
пространственно-временном контексте, изображена схема функционирования 
экономической системы рациональных отношений экономико-экологического 
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воспроизводства. Объяснено понимание экономической системы рациональных отношений 
экономико-экологического воспроизводства, дана характеристика ключевых блоков этой 
системы. 

Ключевые слова: трактовка понятийно-терминологического категориального 
аппарата, «Колесо воспроизводства экономико-экологического потенциала», 
классификационная характеристика процессов, пространственно-временной контекст, 
функционирование экономической системы рациональных отношений экономико-
экологического воспроизводства. 

 

Updated views of the author in the context of innovative interpretation and development of 
the ideas of prominent economists of the XX-XXI century. Theoretical categories of General 
competence laws, regulations, principles and rules, the interpretation of terminological categorial 
apparatus of the basis of regulation of economic-ecological reproduction. Updated the terms 
«cosmic law», «law environmental», «economic law», «national economy», «economic-
administrative system of economic-ecological reproduction», «economic-ecological reproduction». 
Presents «Wheel reproduction of the economic and environmental potential», systematic 
classification characteristics of the process of reproduction of the economic and environmental 
potential. Schematically, the algorithm of economic-ecological reproduction in the space-time 
context, the scheme of functioning of the economic system of rational relations of economic-
ecological reproduction. Explained understanding the economic system of rational relations of 
economic-ecological reproduction, the characteristic of the main blocks of this system. 

Key words: interpretation of terminological categorial framework «Wheel reproduction of 
the economic and environmental potential», classification characteristics of the process, spatial-
temporal context, the functioning of the economic system of rational relations of economic-
ecological reproduction. 

 

Вступ. Постановка проблеми та її зв’язок з теоретичними та 
практичними завданнями. Багато науковців у питаннях обґрунтування теорій 
сталого розвитку, природного капіталу, екологічності економіки, економічності 
екології тощо визнають, в основному, функціональну або ролеву «тріадність» 
наукових досліджень: 1) соціальні проблеми, 2) економічні проблеми, 3) 
екологічні проблеми. Автор намагається відійти від панівного бачення  
концептуального кола проблем, визнаючи при цьому не «тріадність», а 
«чотирьохвимірну  концепцію» (у перспективі можливо більш вимірну) 
фундаментальної теорії та практики економіко-екологічного відтворення. 
Власне трактування функціональних закономірностей теорії і практики 
економіко-екологічного відтворення  як «чотирьохвимірної» економіко-
управлінської системи покладається в основу наукового трактування 
поставленої проблеми. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми – наукове 
обґрунтування «чотирьохвимірної концепції» фундаментальної теорії та 
практики економіко-екологічного відтворення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Погляди автора ґрунтуються 
на інноваційній інтерпретації та розвитку ідей видатного англійського 
економіста Артура Сесіля Пігу (Кембридж, Велика Британія). У своїх 
аналітичних працях «Коливання промислової активності» та «Економіка 
стаціонарних станів» (1929, 1935) Артур Пігу виділяв наступну класифікацію 
основних функцій довкілля: 1) суспільного споживання; 2) розміщення 
відходів; 3) територіальної бази розміщення діяльності суб’єктів економіки або 
ринкового господарства (виробники і споживачі, підприємці та наймані 
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працівники, промислові капіталісти, банкіри й торговці, власники позичкового 
капіталу та власники цінних паперів тощо); 4) запаси сировини [1, с. 40]. 
Розвинувши його теорію, нами визначено чотири головні функції природно-
ресурсного потенціалу або природного капіталу: перша – економічна (в А. Пігу 
- суспільного споживання); друга – екологічна (в А. Пігу - розміщення 
відходів); третя – соціальна (в А. Пігу - територіальної бази розміщення 
діяльності суб’єктів економіки або ринкового господарства) і четверта – 
сировинна (в А. Пігу - запаси сировини) функції (більшість сучасних науковців 
притримуються тріадності функцій). Слід вважати, що концептуальні 
функціональні підходи Артура Пігу до вивчення зазначених проблем не набули 
заслуженого розвитку, так як більшість науковців уособлюють його з 
концепцією економіки добробуту (праця «Економічна теорія добробуту», 1924).  

По логіці, ми також отримали аналогічне «чотирьохвимірне 
концептуальне» оформлення глобальних трансформаційних процесів 
економічного розвитку – «концепція єдності чотирьох факторів» або 
«чотирьохфакторна концепція», але в інноваційній авторській інтерпретації:  

 перший фактор - перебудови й зміни екосистем, їх взаємодії, 
оптимізації структури;  

 другий фактор - врахування екологічних, економічних, соціальних і 
сировинних екосистемних функцій;  

 третій фактор – балансу інтересів у економіко-екологічній взаємодії 
«виробництво – споживання – відтворення»;  

 четвертий фактор – дотримання раціонального НТП у розумінні 
нешкідливого впливу на природу і довкілля у процесах використання 
природних ресурсів [1, с. 322].  

Власне ці чотири фактори концептуального оформлення глобальних 
трансформаційних процесів економічного розвитку, які сформулював професор 
Б. Пунько, є тією ключовою відмінною новизною щодо поглядів Артура Сесіля 
Пігу. 

Мета дослідження.  Проаналізувати, узагальнити та інтерпретувати 
відносно поставленої проблеми фундаментальні наукові погляди, головні 
першосформульовані твердження про довкілля. Сформулювати теоретичні 
категорії та схематично представити «Колесо відтворення економіко-
екологічного потенціалу». Систематизувати класифікаційну характеристику 
процесів відтворення економіко-екологічного потенціалу: 1) види процесів 
відтворення; 2) назва параметрів за видовою роллю і функцією відтворення 
потенціалу; 3) ознаки і сфери прояву та впливу відтворення потенціалу. 
Показати схематичну формулу економіко-соціальних та еколого-сировинних 
взаємозв’язків у процесах економіко-екологічного відтворення.  

Актуалізувати терміни «космічний закон», «екологічний закон», 
«економічний закон», схематично представити категорійний алгоритм загальної 
компетенції законів, положень, принципів та правил. Схематично представити 
принциповий методологічний алгоритм дослідження явищ і процесів 
економіко-екологічного відтворення у просторово-часовому контексті. 
Схематично представити розуміння економічної системи раціональних 
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відносин економіко-екологічного відтворення та дати характеристику 
ключових блоків цієї системи на рівнях регіонального, національного і 
глобального економіко-екологічного середовища. 

Виклад основного матеріалу. Якщо у наших пошукових намаганнях 
відштовхнутися від головних вперше сформульованих тверджень про довкілля, 
як середовище життєдіяльності людини, то сюди можна причислити праці 
вчених різних країн й напрямів науки.  

Серед них: Володимир Вернадський (український філософ, мислитель, 
природознавець, засновник геохімії, біогеохімії, радіогеології та «космології») – 
«ноосфера як єдність біосфери і людства»;  

Юстус фон Лібіх (німецький хімік) – «Закон мінімуму»;  
Юджин Одум (американський зоолог і еколог) – «Допоміжні принципи до 

Закону мінімуму»;  
Віктор Ернест Шелфорд (американський зоолог і еколог) – «Закон 

толерантності»; 
 Александер фон Гумбольдт (німецький вчений-енциклопедист, фізик, 

метеоролог, еколог) – «Закон природної зональності»;  
Баррі Коммонер (американський біолог і еколог) – «Усе пов’язане з усім, 

усе має кудись діватися, ніщо не дається даром»;  
П’єр Тейяр де Шарден (фр. Pierre Teilhard de Chardin) - французький 

теолог, філософ і природознавець, священик єзуїт, один із творців теорії 
ноосфери. П'єру Тейяру де Шардену належить започаткування визначення 
терміну «ноосфера» (з грец. - сфера розуму). Вніс величезний вклад в 
палеонтологію, антропологію, філософію і теологію; створив свого роду синтез 
християнського навчання й теорії космічної еволюції (тейярдизм) та ін. [2-6]. 

В.І. Вернадський (1863-1945) та його праці «Етика» (1880 р. - 
незавершена), «Кілька слів про ноосферу» (1944), «Наукова думка як 
планетарне явище» (1945) й інші мають велике значення для становлення 
екологічної етики, адже антропокосмічна система поєднує в єдине гармонійне 
ціле такі аспекти розвитку людства, як природний і соціальний [7-12]. 
Мислитель в 1923 році у Сорбонні виклав еволюційно-проективне розуміння 
про перетворення людини в могутню геологічну силу, здатну переділити у 
своїх інтересах біосферу Землі, виокремлюючи два етапи формування 
ноосфери: стихійний і свідомий. Вагоме значення вчення про ноосферу полягає 
в його етичній спрямованості, де головними принциповими рисами є: 1) 
принцип єдності людини і природи; 2) принцип зростання наукової думки; 3) 
принцип інтернаціоналізації науки, як духовної єдності людства; 4) принцип 
критичності; 5) принцип моральної відповідальності вчених; 6) принцип 
творчості; 7) принцип соціальності науки.  

В. Вернадський під терміном «ноосфера» позначав новий стан в еволюції 
природи, пов’язаний з появою колективної цивілізаційної людської свідомості. 
Цей стан він став називати етапом еволюції біосфери, обумовлений 
цілеспрямованою діяльністю спільноти людей на перетворення природи. В. 
Вернадський вбачав важливі завдання створення ноосфери, що стоять перед 
людством. Вчений визначає такі необхідні умови створення ноосфери у його 
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розумінні: 1) піднесення наукової думки; 2) створення єдності людства на 
ґрунті інтернаціоналізації науки; 3) моральна відповідальність вчених за 
використання наукової роботи для руйнівної мети; 4) соціальність науки. 
Процес переходу біосфери в ноосферу невідворотно несе риси свідомості, 
цілеспрямованої діяльності, творчої праці. Становлення етапу ноосфери В. 
Вернадський пов’язує з дією багатьох факторів: 1) єдністю біосфери та 
людства; 2) єдністю людського роду; 3) планетарним характером людської 
діяльності та її зв’язком з геологічними процесами; 4) розвитком 
демократичних форм людського співжиття; 5) прагненням до миру народів 
планети; 6) небувалим розвитком («вибухом») науки й техніки.  

Кінець ХХ століття – це час усвідомлення кризи цивілізації, заснованої на 
індивідуалізмі, споживанні та підкоренні природи. Це час усвідомлення того, 
що природа має абсолютну цінність не тому, що вона приносить користь, а 
тому, що без неї неможливе існування людства. Настала епоха науки екології, 
яка взяла на себе функцію інтегрування людських знань та роль лоцмана 
людської історії. Наприкінці ХХ століття суспільство опинилося перед 
найважливішим моментом свого розвитку. Протягом всієї історії свого 
існування людина спиралася на природо руйнівну структуру господарювання. 
Напередодні ХХI століття людство ступило на поріг нової складної епохи - 
екологізації усіх сфер виробничої діяльності. Інакше кажучи, людству, 
незалежно від його волі та бажання, доводиться вступати в «ноосферний» 
період розвитку та вирішувати такі глобальні проблеми, до яких воно ще 
повною мірою не готове.  

В.І Вернадський у статті «Кілька слів про ноосферу» опублікував свої 
думки про подальший розвиток біосфери та її перехід у нову якість - ноосферу. 
Створення ноосфери, як це уявляв В.І. Вернадський, вимагає виконання 
декількох важливих умов: об’єднання всього людства навколо єдиних цілей та 
задач; створення єдиної інформаційної мережі; свобода виконання прийнятих 
рішень перетворення навколишнього середовища за рахунок необмеженого 
доступу до ресурсів та енергії; рівність та високий добробут усіх членів 
суспільства; виключення війни як засобу вирішення соціальних конфліктів.  

У сучасному суспільстві ці умови не виконуються, людська цивілізація 
продовжує знаходитися у фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти 
перешкоджають вирішенню регіональних і національних проблем, а 
міжнародні конфлікти – вирішенню глобальних проблем. Складність та трагізм 
сучасного історичного періоду полягає в тому, що біосфера вже не може 
саморегулюватися за рахунок природних механізмів, тоді як ноосфера, яка 
управлятиметься загальнолюдським розумом, ще не існує. Світовому 
співтовариству необхідна єдина концепція виживання. Людство на роздоріжжі 
– треба зробити відповідний вибір: або екологічне усвідомлення, або 
продовження стихійного розвитку з виходом за межу ризику та можливим 
крахом цивілізації. Можливі лише три варіанти подальшого розвитку людської 
цивілізації (табл. 1).  

У нашому дослідженні важливим є об’єктивний контекст (тут у 
авторському розумінні тісний взаємозв’язок об’єкта і середовища) трактування 
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явищ і процесів, які визначаються як закономірності теорії і практики 
економіко-екологічного відтворення (термін «контекст» - лат. Contextus – 
тісний зв’язок, сплетення, у ширшому значенні контекст - середовище, в якому 
існує об’єкт). 

Таблиця 1 
Три варіанти подальшого розвитку людської цивілізації 

(Дж.: авторське формулювання) 

Варіанти Ознаки розвитку Сутність варіанту розвитку 

Перший варіант 

Технократичний: 
Продовження максимального 
споживання ресурсів, виснаження 
ґрунту, накопичення негативних 
впливів на середовище, урбанізація 
територій, ріст чисельності 
населення. 

По суті – це шлях до катастрофи, 
оскільки для створення штучної 
біосфери у людства немає 
достатньої кількості ресурсів та 
енергії. 

Другий варіант 

Докорінна зміна стратегії  
розвитку суспільства: 
 Перехід на екологічно чисті 
технології, альтернативне сільське 
господарство, скорочення 
споживання ресурсів, 
самообмеження потреб, 
регулювання народжуваності, 
повне роззброєння. 

Цей варіант досить складний через 
кардинальність соціальної та 
виробничої перебудови. 

Третій варіант 
Проміжний: 
Який сьогодні вважається 
найбільш придатним.  

Це поступова зміна 
технократичного шляху розвитку 
суспільства на шлях екологічний. 

 

Слід зазначити, що юридичне тлумачення закону, як документу, як акту 
влади ми знайшли. Закон - це нормативно-правовий акт, що приймається в 
особливому порядку органом законодавчої влади або референдумом, має вищу 
юридичну чинність і регулює найбільш важливі суспільні відносини. На рис. 1. 
схематично представлено категорійний алгоритм загальної компетенції законів, 
положень, принципів та правил. 

Основні ознаки закону:  
1) закон являє собою різновид нормативно-правових актів (у їхній системі 

є закони й підзаконні акти) і як усякий інший нормативний акт містить норми 
права (загальні правила поведінки), адресовані відповідним суб`єктам права;  

2) закон приймається органом законодавчої влади (вищим 
представницьким органом державної влади) - парламентом країни або 
всенародним голосуванням (референдумом);  

3) закон приймається органом законодавчої влади в особливому 
процедурному порядку (стадії законотворчості), передбаченому Конституцією 
України й регламентом парламенту (див. п. 4 ст. 82 Конституції України);  

4) закон у системі нормативно-правових актів (системі законодавства) має 
вищу юридичну чинність;  

5) закон регулює найбільш важливі (основні, найбільш значимі) суспільні 
відносини, які становлять предмет компетенції парламенту країни;  

6) закон у системі законодавства ставиться до числа найбільш стабільних 
нормативно-правових актів. Згідно п.2 ст.8 Конституції України (Основного 
Закону України) - Конституція України має найвищу юридичну чинність [13].  
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Рис. 1. Схематичне представлення категорійного алгоритму загальної 

компетенції законів, положень, принципів та правил  
(Дж.: авторська інтерпретація) 

 

Економічні категорії - це логічні поняття, які виражають суттєві сторони 
економічних явищ і процесів, кожна категорія відбиває окремі сторони 
економічних відносин, що в сукупності характеризують сутність економічних 
явищ і процесів (виробництво, відтворення, споживання, попит, пропозиція, 
товар, гроші, прибуток, витрати, собівартість, ціна, дохід, рентабельність тощо). 
Економічні категорії більш динамічні (змінювані), ніж економічні закони, але 
економічні закони знаходяться на більш високому рівні пізнання економічних 
явищ і процесів. Кожен закон наче групує навколо себе певну кількість (в 
залежності від складності закону) економічних категорій. В сучасній 
економічній теорії вживаються такі категорійні поняття, як «економічний 
принцип», «економічна модель», «економічний закон» - ці терміни означають 
узагальнення, або констатацію закономірностей в економічній поведінці людей 
та суспільства.  

Сумнівним і необґрунтованим є твердження окремих вчених, що 
економічні закони діють по аналогії з екологічними (природними) законами, які 
насправді не визначаються і не керуються людиною. Ось приклади: що 
купувати (попит), що виробляти (пропозиція), для кого виробляти, як 
виробляти визначає людина; курс валюти формує людина; правила торгівлі 
встановлює людина і т.д. Звідки ж об’єктивність економічних законів, коли 
вони існують лише, як наслідок господарської діяльності людини, немає 
господарської діяльності – немає економічних законів. Адже сонце сходить і 
заходить без існування і впливу людини, а, наприклад, попит і пропозиція не 
існуватимуть без людини. Чи можна те, що виникає внаслідок творіння людини 
вважати об’єктивним, таким що існує як закон природи? На прикладі сонця 
об’єктивність економічних законів полягає хіба що в тому, що сонце не скрізь 
однаково світить і гріє, й люди не усі економічно успішні: є дуже багаті та дуже 
бідні. Одночасно цей факт вказує на суб’єктивність економічних законів: для 
одних людей все і забагато, для інших – нічого… 

На відміну від космічних або екологічних законів, враховуючи вплив 
суб’єктивного фактору на «економічні закони», економічна наука є більш 
«суб’єктивно уособленою», «приземленою», «меркантильною», «уречевленою» 
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тощо… Всесвіт навколо нас – людей, це лише та частка Світу, яку ми можемо 
«побачити у довкіллі, на столі у кухні, відчути у кишені» і т.д. Якщо увесь Світ 
-  галактичний вимір, глобальний вимір, екологічний вимір побудовані за 
законами певного системного виміру, то по логіці, процеси економіко-
екологічного відтворення, які відображають певну систему, теж повинні бути 
наділеними певними закономірностями.  

За наявності великого кола теоретичних суджень й трактувань космічних, 
екологічних та економічних законів, ні в літературі, ні у «Вікіпедії», ні в 
«Інтернетресурсі», немає чітких і однозначних визначень самих категорій що 
таке: «космічний закон», «екологічний закон», «економічний закон»? Деякі 
науковці самовпевнено стверджують, що є «відкривачами», наприклад, 
економічного закону, при цьому забуваючи пояснити, що саме вони вкладають 
у визначення категорійного поняття «економічний закон». Таким чином окремі 
«науковці-волюнтаристи» намагаються формулювати космічні, екологічні та 
економічні закони, не вдаючись у елементарне розуміння самих категорій…  

Таблиця 2 
Визначення термінів і категорійних понять загальної компетенції  

законів, положень, принципів та правил (узагальнені трактування) 
(Дж.: авторське формулювання) 

Узагальнені трактування 

Термін «закон» 

Філософсько-наукова категорія, яка відображає необхідне, істотне, стійке, 
повторюване, загальне для даної галузі відношення між явищами 
об'єктивної дійсності; об’єктивний, постійний і необхідний взаємозв’язок 
між предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої 
природи, сутності. Термін "закон" є ієрархічною вершиною вираження 
Світу, природи і взаємовідносин між людьми або у суспільстві. 

Термін «закономірність» 
Певна впорядкованість подій, відносна постійність, сталість головних 
детермінуючих факторів, регулярність зв'язку між речами, скерування 
явищ і процесів, риси, ознаки, характеристика явищ і процесів тощо 

Термін «закономірне 
положення» 

Слід трактувати як теоретико-методологічні основи формування законів.  

Термін 
 «закономірний принцип» 

Походить від латинського «principium» і означає «начало», «основа» – у 
нашій системі понять, це теоретико-методологічні основи побудови 
закономірних положень. Або іншими словами, принцип: це те первинне, 
що лежить в основі певної сукупності фактів, теорії, науки; це внутрішні 
переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими 
вона керується в житті, в різних сферах діяльності. 

Термін «правила поводження 
людей» 

Це термін, яким слід пояснювати реалізацію на практиці сформульованих 
закономірних принципів, закономірних положень і відкритих та пізнаних 
або обґрунтованих законів. Правила, це норми, які сформульовані на 
основі пізнання законів чи закономірностей, пояснюють  що діяти треба 
саме так. 

Категорійне поняття 
«Економічна модель» 

Це теоретична модель, збудована для аналітичного опису економічних 
процесів за допомогою відносно невеликого числа концепцій або змінних. 
"Економічна модель" може бути, як якісною, так, і стохастичною або 
детермінованою математичною моделлю 

 
Категорійне поняття «Якісна 
економічна модель» 

Це теоретична модель, збудована для аналітичного опису економічних 
процесів за допомогою якісних (фактичних) кількісних показників.  

Категорійне поняття 
«Стохастична економічна 
модель» 

Це ймовірнісна модель, у якій використовується одна або більше 
випадкових величин для врахування невизначеності процесу, або в якій 
вхідні дані будуть представлені відповідно до деякого статистичного 
розподілу.  
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Таблиця 2.1 
Визначення термінів і категорійних понять загальної компетенції  

законів, положень, принципів та правил (актуалізовані власне автором) 
(Дж.: авторське формулювання) 

Актуалізовані власне автором 

Категорійне 
поняття 
«Космічний 
закон» 

Слід розуміти як причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності між явищами і 
процесами, які виникають у Всесвіті (космосі, міжгалактичному просторі), мають 
об'єктивний характер, тобто розвиваються і функціонують незалежно від волі людей. 
Можуть виникати і функціонувати поза людською свідомістю або діяльністю, діють 
вічно, або доти, поки існує простір і час.  

Категорійне 
поняття 
«Екологічний 
закон» 

Слід розуміти як причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності між явищами і 
процесами, які виникають у природному середовищі (яке існує навіть усупереч волі 
людини) існування живих організмів на планеті Земля, мають об'єктивний характер, 
тобто розвиваються і функціонують незалежно від волі людей. Умови існування живих 
організмів складаються з тих, що існують незалежно від людини, можуть створюватися 
власне людиною. Також, як і у "космічному законі", можуть виникати і функціонувати 
поза людською свідомістю або діяльністю, діють вічно, або доти, поки існує простір, 
час та умови існування живих організмів (сукупність біотичних та абіотичних умов).  

Категорійне 
поняття 
«Економічний 
закон» 

Слід розуміти як причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності (предмет 
господарської діяльності) між явищами і процесами господарської діяльності (об’єкт 
господарської діяльності). Причинно-наслідкові зв’язки і взаємозалежності 
господарської діяльності мають суб'єктивний характер, тобто залежать від волі людей. 
При цьому діяльність людини призводить до трансформації природного середовища у 
техногенне (створені об’єкти внаслідок цілеспрямованої діяльності людства) й 
соціальне середовища (досягнення людства внаслідок інтелектуальної діяльності 
людини). Явища і процеси господарської діяльності виникають, функціонують й 
розвиваються лише у процесі економічної діяльності людей, яка є основою 
економічного життя, керованого людьми. Цілеспрямована діяльність відрізняє людину 
від усіх інших живих істот планети Земля - вона є специфічно людською формою 
активності, необхідною умовою існування суспільства і цивілізації. Економічні закони 
визначають свідомість, волю, вчинки й дії людей - членів суспільства; діють на базисі 
певних економічних, екологічних, соціальних та сировинних умов та перестають діяти, 
коли ці умови зникають. 

Категорійне 
поняття 
«Економіко-
управлінська 
система 
економіко-
екологічного 
відтворення» 

Це розробка теоретико-методологічної й прикладної концепції регулювання поведінки 
суспільства (цивілізації) у системі «виробництво – споживання - відтворення» в умовах 
суттєвих обмежень економічних, екологічних, сировинних і соціальних ресурсів. Свого 
роду функціонально-прикладний інструментарій регулювання національної економіки 
(глобальної економіки) у межах сформованої системи суспільного відтворення, яка 
ґрунтується на використанні наявних ресурсів, забезпечує реалізацію економічних 
інтересів країни та функціонує за об'єктивними економічними законами.  

Категорійне 
поняття 
«Національна 
економіка» 

Поняття національної економіки слід трактувати у троякому вимірі: 1) як сукупність 
економічних суб'єктів та зв'язків між ними, яка має просторово визначену і специфічно 
складену національну організаційну структуру, характеризується господарською 
цілісністю й спрямована на задоволення потреб суспільства у різноманітних благах; 2) 
як структуровану в галузевому і територіальному просторі економічну діяльність у 
межах країни, що регулюється інституціональною системою, яка відповідає 
економічному, політичному та ідеологічному устрою, сформованому в даній країні; 3) 
як структуровану у контексті спеціалізації національної економіки 
зовнішньоекономічну діяльність у межах глобальної економіки, що регулюється 
інституціональною системою СОТ, яка відповідає міжнародній стратегії даної країни.  

Категорійне 
поняття 
«Економічний 
принцип» 

Це теоретичні узагальнення, що містять певні допущення, усереднення, які 
відображають загальні тенденції розвитку економічної системи. Також вони 
віддзеркалюють взаємозв'язки економічних явищ, але менш стійкі і мають менш 
обов'язковий характер.  

 

Поняття «волюнтаризм» (лат. voluntas - воля), це течія у філософії, що 
визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основі психіки і 
буття в цілому. Теорія, згідно з якою воля є першоосновою і творцем дійсності, 
основним фактором у психічному житті людини всупереч розумові; соціально-
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політична діяльність, яка, нехтуючи об’єктивними законами історичного 
розвитку, керується суб’єктивними бажаннями й довільними рішеннями осіб, 
які її здійснюють. Можливо саме тому, як у нашому суспільстві, так, і на рівні 
світової цивілізації, ми маємо уперте цинічне ставлення до будь-яких законів 
взагалі? Нас цікавить об’єктно-предметне визначення цих понять, тому ми 
спробуємо сформулювати власне авторське тлумачення, яке б відповідало 
сутнісній чіткості й однозначності визначення даних категорій.  

У таблицях 2-2.1 нами представлено визначення термінів і категорійних 
понять загальної компетенції законів, положень, принципів та правил: 
узагальнені трактування та сформульовані власне автором. 

Тут нами сформульовано ряд понять (категорій), що трактують 
закономірності економіко-екологічного відтворення й можуть претендувати на 
компетенцію закономірних положень, принципів і правил поводження людей у 
постійному системному процесі «виробництво – споживання – відтворення». 
Вони все-таки вносять деякі зміни в рівень знань, надають можливість 
встановити вплив суб’єктивного фактора на об’єктивно існуючі закономірні 
явища і процеси упорядкування і збалансування системи економіко-екологічної 
взаємодії.  

На основі виконаних автором досліджень можна пояснити наступні 
категорійні поняття: «економіко-екологічна наука»; «економіко-екологічна 
територіально-виробнича організація»; «економіко-екологічна територіально-
міжгалузева інтеграція»; «економіко-екологічне відтворення»; «економіко-
екологічний потенціал»; «відтворення економіко-екологічного потенціалу»;  
«економіко-екологічне моделювання» та «регулювання процесів  економіко-
екологічного відтворення» (див. табл. 3).  

Економіко-екологічне відтворення є основою постійного повторення 
процесів відтворення, які лежать в основі пояснення і схематичного 
представлення «Колеса відтворення економіко-екологічного потенціалу». На 
рис. 2. схематично представлено «Колесо відтворення економіко-екологічного 
потенціалу». Пояснення схеми на рис. 2. ЕЕВ – економіко-екологічне 
відтворення; скеруванням економічного процесу є відтворення економічного, 
екологічного, сировинного і соціального потенціалів; базуючись при цьому на 
продуктивних (задіяних) і потенційних (незадіяних) ресурсах, якими володіє 
макроекономіка країни (національна економіка), або світове господарство на 
глобальному рівні економіки. Слід зауважити, що зазначені нами види процесів 
відтворення, створюють між собою парні гармонізовані взаємозв’язки і 
потребують врахування цього факту у наукових дослідженнях та прикладній 
реалізації  процесів відтворення економіко-екологічного потенціалу. 

Економіко-соціальні та еколого-сировинні взаємозв’язки у процесах 
економіко-екологічного відтворення можна показати схематичною формулою 
(див. формула 1). Тобто, стан і якісні параметри відтворення економічного 
потенціалу визначає відтворення соціального потенціалу, і навпаки. А стан і 
якісні параметри відтворення сировинного потенціалу визначає відтворення 
екологічного потенціалу, і навпаки.  
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Таблиця 3 
Трактування понятійно-категоріального термінологічного апарату базису 

регулювання економіко-екологічного відтворення 

(Дж.: авторське формулювання) 

№ 
п/п 

Назва 
термінів 

Сутність термінологічних понять 

1. 

«Економіко-
екологічна 
наука» 

Вивчає явища і процеси «економізації екології», досліджує та обґрунтовує 
економічними закономірностями: науково-прикладні основи раціонального 
природокористування – збільшення або збереження ресурсної бази і покращення 
природного середовища; передбачення й прогнозування потенційної невдачі від 
наслідків господарської діяльності, імовірної міри виникнення небезпеки для 
довкілля (відповідно потенційних втрат); необхідність економічних 
компенсаційних витрат для усунення фактичних збитків; регулювання 
відтворення економічного, екологічного, соціального та сировинного 
потенціалів. Цільовим центральним положенням науки є досягнення гармонізації 
природокористування і природоохоронної діяльності, забезпечення якості 
людського та успішного сталого суспільного розвитку. 

2. 

«Економіко-
екологічна 
організація 
виробничої 
території» 

Взаємообумовлена спільність функціонування системи «виробництва – 
споживання – відтворення», яка забезпечує поліфункціональне економіко-
екологічне відтворення природних ресурсів в умовах певної території на основі 
науково-обґрунтованої трансформації існуючої моделі природокористування і 
природоохоронної діяльності та стан якісного функціонування суспільства. 

3. 

«Економіко-
екологічна 
міжгалузева 
інтеграція 
території» 

Поглиблення горизонтальних та вертикальних економіко-екологічних зв’язків, 
обумовлених процесами активізації відтворювальних факторів ринкової 
економіки та спрямованих на полігалузеву координацію господарської діяльності 
на заданій території на основі науково обґрунтованої трансформації існуючої 
моделі природокористування. 

4. 

«Економіко-
екологічне 
відтворення» 

Постійний процес суспільного відтворення і природокористування, заснований 
на забезпеченні поліфункціональності екосистем, оптимального балансу 
інтересів і функцій у економічному циклі «виробництво – споживання – 
відтворення», раціонального науково-технічного прогресу в умовах 
трансформації й розвитку існуючої моделі економіко-екологічного середовища. 

5. 
«Економіко-
екологічний 
потенціал» 

Це наявні можливі до використання економічні, екологічні, сировинні і соціальні 
ресурси для задоволення потреб життєдіяльності суспільств» у системному 
економіко-екологічному процесі «виробництво – споживання – відтворення».  

6. 

«Відтворення 
економіко-
екологічного 
потенціалу» 

Це створення економічних умов для раціонального використання, збереження і 
відновлення економічних, екологічних, сировинних та соціальних ресурсів, а 
також забезпечення відповідного якісного рівня функціонування соціальних 
відносин і життєдіяльності людини.  

7. 

«Економіко-
екологічне 
моделювання» 

Це метод наукового комплексного представлення економіко-соціальних та 
еколого-сировинних взаємозв’язків в процесі «виробництво – споживання – 
відтворення» у вигляді економіко-математичних функцій, критеріїв, обмежень 
тощо. Метод економіко-екологічного моделювання розглядається як наукова 
методологія, завданням якої є виявлення закономірних положень, принципів, 
правил поводження людей в умовах економічних, екологічних, соціальних та 
сировинних обмежень. Розробка економіко-екологічної моделі здійснюється з 
метою отримання достовірної наукової інформації про об’єкт і предмет 
дослідження, а на цій основі встановлення оптимальних регуляторів економіко-
екологічного відтворення.   

8. 

«Регулювання 
процесів  
економіко-
екологічного 
відтворення» 

Регулювання розглядається як управлінська функція з стабілізації або 
збалансування економічної системи. Категорію «регулятори», стосовно 
економіко-екологічної сфери, слід розуміти як критерії, принципи, положення, 
правила, стандарти, показниково-нормативну базу, економіко-математичні 
моделі, регуляторні індикатори тощо упорядкування і збалансування системи 
економіко-екологічної взаємодії.  
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Формула 1 
Схематична формула 

Економіко-соціальних та еколого-сировинних взаємозв’язків  
у процесах економіко-екологічного відтворення: 

(Дж.: авторська інтерпретація) 
 

ЕЕВ = [ВЕнП ↔ ВСцП] ↔ [ВСнП ↔ ВЕлП] → оптимум,   [1] 
 

де ЕЕВ – економіко-екологічне відтворення; 

 перший парний гармонізований взаємозв’язок:  

В Ен П – відтворення економічного потенціалу й  В Сц П – відтворення соціального 
потенціалу (економіко-соціальний взаємозв’язок);  

другий парний гармонізований взаємозв’язок:  

В Ел П - відтворення екологічного потенціалу та В Сн П – відтворення сировинного 
потенціалу (еколого-сировинний взаємозв’язок). 

 
Рис. 2. Колесо відтворення економіко-екологічного потенціалу 

(Дж.: авторська інтерпретація) 
 

Принциповою методологічною основою дослідження явищ і процесів 
економіко-екологічного відтворення є аналіз економіки минулого, економіки 
сьогодення, з тим, щоб можна було об’єктивно прогнозувати економіку 
майбутнього. Нами представлено схематичний принциповий методологічний 
алгоритм дослідження явищ і процесів економіко-екологічного відтворення у 

 

ЕЕВ



ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2017 ▪ № 5 71

просторово-часовому контексті. Його прикладною економічною сутністю є 
прогнозування нової моделі інноваційно-інформаційно-інвестиційної 
економічної системи (економіки «трьох «І»: інновація, інформація, інвестиція) 
у просторово-часовому контексті (див. рис. 3). 

Дослідження явищ і процесів економіко-екологічного відтворення у 
просторово-часовому контексті дозволяє виявити прогресивні (позитивні, 
конструктивні фактори) та деструктивні (негативні, руйнівні фактори) сторони 
економічного розвитку, що у подальшому спонукає до розроблення 
оптимальної системи економіко-екологічного відтворення, це стосується, як 
окремих національних економічних систем, так і глобальної економіки у 
цілому. При цьому, просторовим виміром економіки слід вважати економіку 
підприємств, економіку регіонів, економіку країни та глобальну економіку (у 
майбутньому - економіку космосу). А часовим виміром економіки слід вважати 
економіку минулого, економіку сьогодення  і економіку майбутнього. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Схематичний принциповий методологічний алгоритм 
прогнозування нової моделі інноваційно-інформаційно-інвестиційної 

економічної системи у просторово-часовому контексті  
(Дж.: авторська інтерпретація) 

 

У табл. 4 нами систематизовано класифікаційну характеристику процесів 
відтворення економіко-екологічного потенціалу: 1) види процесів відтворення; 
2) назва параметрів за видовою роллю і функцією відтворення потенціалу; 3) 
ознаки і сфери прояву та впливу відтворення потенціалу. Схематично 
розроблена автором економічна система раціональних відносин економіко-
екологічного відтворення приведена на рис. 4.  

На рис. 4 виділено 5 головних блоків розуміння економічної системи 
раціональних відносин економіко-екологічного відтворення.    

Блок 1. Виділені нами систематизовані класифікаційні характеристики 
процесів відтворення економіко-екологічного потенціалу (табл. 4) виражають 
1-й блок даної системи (види процесів відтворення, назва параметрів за 
видовою роллю і функцією відтворення потенціалу, ознаки і сфери прояву та 
впливу відтворення потенціалу). Крім того ця система характеризується ще 
чотирма сутнісними блоками. 

 

ЕКОНОМІКА СЬОГОДЕННЯ 

ЕКОНОМІКА МИНУЛОГО 

ЕКОНОМІКО- 
ЕКОЛОГІЧНЕ 

ВІДТВОРЕННЯ 

ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО –  
ІННОВАЦІЙНО- ІНФОРМАЦІЙНО-

ІНВЕСТИЦІЙНА ЕКОНОМІКА 
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Таблиця 4 
Систематизована класифікаційна характеристика процесів відтворення 

економіко-екологічного потенціалу (Дж.: авторське формулювання) 

Види процесів 
відтворення 

Назва параметрів 
за видовою роллю і функцією 

відтворення потенціалу 

Ознаки і сфери прояву 
та впливу відтворення потенціалу 

Відтворення робочої сили: розвиток людського 
фактора: постійне відтворення та підтримання 
фізичних, розумових, професійних сил та здібностей 
людини. Гармонізація життєдіяльності людського 
суспільства завдяки врахуванню ролі людського 
фактора (підвищення рівня життя, освітнього та 
професійного рівня людей) та добрій керованості 
соціальними процесами в т.ч. процесами 
народжуваності і смертності населення (для України 
збільшення кількості населення). 

Відтворення виробничих відносин: відтворення 
відносин власності, відносин у процесі постійного 
відтворення виробництва, обміну, розподілу і 
споживання (підприємницька ініціатива, економічна 
свобода). Тиражування (диверсифікація), 
вдосконалення та трансформація виробничих 
відносин відповідно до розвитку продуктивних сил та 
суспільства. 

Відтворення 
економічного 

потенціалу 

 
 
 
 
Економічний потенціал: товарне 
виробництво і товарообмін, 
експортно-імпортні відносини, 
надання різноманітних економічних 
послуг, право власності на майно; 
володіння капіталом та отримання 
прибутків і т.д. Централізований 
спосіб задоволення різноманітних 
суспільних потреб на 
внутрішньоекономічному та 
зовнішньоекономічному рівнях. 

Відтворення сукупного суспільного продукту: просте 
відтворення в розмірах попередніх років; звужене 
відтворення в розмірах, менших, ніж ССП минулих 
років; розширене відтворення у масштабі, який 
збільшується. Натуральне господарство, регулювання 
станів економічних криз та інших негараздів; 
забезпечення всебічного розвитку суспільства завдяки 
гармонізації виробництва та розподілу валового 
внутрішнього продукту. 

Відтворення 
екологічного 
потенціалу 

Екологічний потенціал: 
середовищезахисна роль екосистем; 
обмеженість і доцільність 
споживання тих чи інших груп 
ресурсів і корисностей які вони 
продукують; раціональне 
використання, охорона і відтворення 
природних ресурсів; якість стану 
довкілля; якість життєдіяльності 
людини. 

Відтворення природних ресурсів: виробничих запасів 
деревини, посівних площ, природно-заповідного 
фонду, пошкоджених земель, відновлення цілісного 
комплексу природного середовища тощо. Раціональне 
споживання природних ресурсів як головний 
економіко-екологічний фактор існування людського 
суспільства в попередньому або кращому стані. 
Необхідність збалансування екологічної рівноваги, 
тобто дотримання екологічного балансу в 
деградованому природному середовищі через недбалу 
господарську діяльність людини. 

Відтворення 
соціального 
потенціалу 

Соціальний потенціал: соціальна 
інфраструктура територій; 
організаційні підприємницькі 
структури; соціальна популяризація 
підприємницької свободи та 
ініціативи; людський фактор і 
організаційна культура; обсяги робіт, 
робочі місця; регулювання 
зайнятості населення; надання 
соціальних послуг – охорона 
здоров’я, рекреаційні послуги, 
туризм і відпочинок тощо. 

Формування інноваційно-інформаційно-
інвестиційного соціального середовища, закладка 
основ «ноосферного суспільства»: популяризація і 
поширення знань, створення підприємницького 
середовища, ринку праці, ринку робочої сили, ринку 
соціальних послуг тощо. 
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Відтворення 
сировинного 
потенціалу 

Сировинний потенціал: земля, надра, 
ліси, корисні копалини; харчові, 
кормові, лікарські, деревинні, 
технічні, захисні, водні, рекреаційні і 
естетичні ресурси; продукування 
фітомаси і кисню та інші ресурси. 
Відновлювальні, частково 
відновлювальні, невідновлювальні 
природні ресурси є основою 
сировинного потенціалу. 

Первинна продукуюча та відновлювальна властивості 
екосистем і їх потенціальна можливість продукувати 
та збільшувати продуктивні ресурси й корисність. 
Інтенсифікація відтворення відновлювальних (лісові, 
рослинні, тваринного світу)  та частково 
відновлювальних (земельні, водні) природних 
ресурсів. Раціональне й бережливе використання 
невідновлювальних природних ресурсів (корисні 
копалини: паливні – кам’яне вугілля, буре вугілля, 
торф, нафта, природний газ; металічні – залізні руди, 
марганцеві руди, нікелеві руди, ртутні руди, золото; 
хімічна сировина – графіт, озокерит, фосфорити, 
сірка, калійні солі, кам’яна сіль; будівельна сировина 
– вапняк, каолін, мармур, граніт, вогнетривкі глини, 
крейда, мергель, пісковик та ін.).  

 
 

 
Рис. 4. Економічна система раціональних відносин економіко-екологічного  

відтворення (Дж.: схема у авторській інтерпретації) 
 

Блок 2. Оптимальний баланс інтересів і функцій у системі «виробництво 
↔ споживання ↔ відтворення». Система «виробництво ↔ споживання ↔ 
відтворення» є основою процесу суспільного відтворення у будь-якій країні. 
Суспільне відтворення є узагальнюючим макроекономічним процесом, цей 
процес відбувається на рівні усього суспільства. Суспільне відтворення - це 
процес суспільного виробництва, який слід розуміти не як окремий 
одноразовий акт, а як постійно повторюваний процес, що перебуває в 
постійному процесі свого відтворення. Він охоплює всі фази й всі без винятку 
сторони суспільного виробництва. Цей макроекономічний процес покликаний 
виконувати три основні завдання національної економіки: 1) відтворювати 
робочу силу; 2) відтворювати виробничі відносини та 3) відтворювати 
сукупний суспільний продукт (матеріальні блага для суспільного споживання). 
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Оптимальний баланс інтересів і функцій у системі «виробництво ↔ 
споживання ↔ відтворення»: означає об’єктивну необхідність узгоджувати 
суспільний процес «виробництва ↔ споживання ↔ відтворення» з наявними 
економічними, екологічними, сировинними та соціальними ресурсами, з 
можливостями гармонізації цього процесу на регіональному, національному та 
глобальному рівнях. Важливість розуміння досягнення балансу інтересів і 
функцій цієї економічної системи на основі об’єктивних законів економіки. 

Блок 3. Стратегічне спрямування системи (центральне місце системи): 
сталий розвиток і глобалізація економіки. Стратегічне спрямування системи 
(центральне місце системи): сталий розвиток і глобалізація економіки. Головні 
складові сталого розвитку і глобалізації економіки – екологічне виробництво, 
екологічне споживання, екологічне відтворення, екологічна якість, екологічна 
культура, екологічне довкілля. 

Головні цілі формування якісних біоетичних (етика життєдіяльності) 
критеріїв суспільних відносин на національному й глобальному рівнях – якість 
людського розвитку, якість управління суспільним розвитком, індекс (якість) 
благополуччя особистості. На початку ІІІ тисячоліття людство ще гостріше 
усвідомило, що процеси глобалізації не принесли позитивних стабілізуючих 
наслідків для населення Землі, які очікувалися. За даними ООН, упродовж 
останнього десятиліття розрив між бідними і багатими країнами суттєво 
збільшився, неподоланими залишилися проблеми бідності і голоду, дитячої 
смертності, нестачі питної води; екологічні дисбаланси набрали ще 
загрозливіших масштабів. Все це актуалізувало пошуки теорій виживання 
людства в період глобалізації – теорій, у центрі яких була б людина нинішня і 
майбутня, а її життєвим середовищем – нормальна екосистема. 

Це можливо тільки за умов ресурсозберігаючої економіки та соціального 
захисту хоча б у тих межах, які були встановлені на «Самиті тисячоліття» ООН. 
Поштовхом для осмислення та реалізації сталого розвитку, як найважливішого 
питання у міжнародному порядку денному, була Конференція ООН із захисту 
навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) і «Світовий Самит» із 
сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 р.). За цей період більше ніж 50 країн 
виробили національні стратегії сталого розвитку, був накопичений досвід щодо 
їхніх імплементацій.  

Докладно аналізуючи сутність і принципи сталого розвитку, 
заглиблюючись у існуючі його виміри і оцінки, науковці дають розширене 
визначення сталого розвитку, яке складається з двох взаємопов’язаних частин: 

перша: «сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби 
нинішнього покоління і водночас не завдає шкоди потребам і можливостям 
прийдешніх поколінь»; 

друга: «сталий розвиток – це поєднання, взаємодія, інтеграція трьох 
складових – економічного розвитку, соціального прогресу і захисту 
навколишнього середовища». 

Концептуально важливою є думка дослідників, що втілення принципів 
сталого розвитку залежить від здатності Західної Європи та США перевести 
сучасну силову глобалізацію на шлях демократичної глобальної інтеграції, що 
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передбачає використання нових інформаційних, інноваційних та 
інтелектуальних ресурсів. Євроатлантична спільнота повинна відмовитися від 
побудови системи «силового глобалізму», який є модерною формою 
«глобального тоталітаризму», і повернутися до реалізації доктрини глобальної 
демократії та глобального солідаризму на основі принципів ноосферного 
розвитку. Суттєво наближена до цих критеріїв європейська модель «еко-
соціальної ринкової економіки», яка нині пропонується майже в кожній 
програмі консервативних, соціал-демократичних і ліберальних партій 
провідних країн ЄС, і є сучасною європейською реалізацією концепції сталого 
розвитку. Вона була офіційно закріплена ЄС 2001 р. з прийняттям «Стратегії 
сталого розвитку Європейського Союзу», що визначає загальний вектор змін на 
рівні політики і законодавства як ЄС у цілому, так і його держав-членів. 
«Стратегія сталого розвитку Європейського Союзу» може бути стратегічним 
орієнтиром для України, яка знаходиться на стадії пошуку стратегії сталого 
розвитку, й намагається стати складовою глобалізованого світу. 

Серед глобальних стратегій нашу державу насамперед цікавлять стратегії 
безпечного розвитку і стратегії сталого розвитку, зокрема, ідея та ініціатива 
Глобального плану Маршалла, яка, починаючи з 2003 р., активно дискутується 
у світі. На думку українських дослідників, кожна держава, у тому числі й 
Україна, мають знайти свої інтереси в цій системі. Глобальні, регіональні та 
національні стратегії сталого розвитку та досвід їхньої імплементації 
реалістично окреслюють загрози і виклики сталому розвитку національних 
економік в добу глобалізації економіки [14]. 

Наступні події, особливо у Грузії, Молдові, Україні, Сирії показали, що 
головним збурювачем «силового глобалізму» та «глобального тоталітаризму» є 
не НАТО або ЄС, а саме «миролюбива» Російська Федерація. Росія з позиції 
сили знехтувала міжнародним правом, знехтувала принципами свободи і 
демократії, знехтувала принципами ноосферного розвитку. Тому сучасна 
цивілізація зіткнулася з серйозною загрозою руйнівних регіональних, 
національних і глобальних процесів.     

Блок 4. Раціональний науково-технічний прогрес (раціональне управління 
природокористуванням і природоохоронною діяльністю). Раціоналізм 
(латиномовне – розумний) – напрям у теорії пізнання, що на противагу 
емпіризмові, вважає єдиним джерелом і критерієм пізнання розум (теоретичне 
мислення), або розсудкове ставлення до дійсності, отже раціональний – це 
розумовий, доцільний [15, c. 575]. Раціональний науково-технічний прогрес 
(раціональне управління природокористуванням і природоохоронною 
діяльністю) – означає формування як державної так і міжнародної політики в 
сфері управління природоохоронною діяльністю та природокористуванням на 
основі науково-обгрунтованої логіки (розумні принципи розвитку), на 
всебічному визначенні взаємозв’язків та збалансованості економічних, 
екологічних, соціальних і сировинних факторів у процесі суспільного 
відтворення з урахуванням основних напрямків подолання негативної тенденції 
на регіональному, національному та глобальному рівнях, з урахуванням умов 
економічної трансформації – сталого розвитку і глобалізації економіки. 
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Науково-обгрунтоване врахування закономірностей відтворення 
природних ресурсів, економічність та доцільність їх використання, підвищення 
ефективності використання, охорони та відновлення природних ресурсів. 
Комплексний підхід до удосконалення економічного механізму 
природокористування та природоохоронної діяльності шляхом запровадження 
ринкових механізмів екологічного регулювання та стимулювання: екологічного 
менеджменту, екологічного аудиту, удосконалення екологічного 
оподаткування, екологічного ціноутворення, системи стягнення, системи 
фінансування, екологічного страхування природоохоронної діяльності, як 
основних заходів підвищення наукового рівня управління в сфері 
раціонального використання природних ресурсів та збереження довкілля. 

 Блок 5. Рівні прояву окремих складових факторів даної економічної 
системи. Рівні прояву окремих складових факторів даної економічної системи: 
регіональне економіко-екологічне середовище; національне економіко-
екологічне середовище та глобальне економіко-екологічне середовище. В 
геополітичному фокусі розрізняють глобальний рівень, регіональний (декілька 
країн), національний та субрегіональний (внутрішньодержавний територіально-
адміністративний поділ). Окремі регіони країни фактично є субрегіональним 
рівнем прояву світових геополітичних та геоекономічних процесів. Рівні прояву 
окремих складових факторів даної економічної системи передбачають 
об’єктивну необхідність оперувати сферами проникнення економічних 
інфраструктур відносно геополітичного та геоекономічного спектрів сучасного 
стану світового середовища та його перспектив; оперувати цивілізаційними 
процесами взаємопов’язаного поширення товарів, послуг, мови, культури, 
технологій, етик у інформаційних просторах – через телебачення, радіо, 
Інтернет, комп’ютерні ігри та рекламу. При цьому слід пам’ятати, що 
домінуючим фактором регіоналізації, націоналізації та глобалізації сьогодні є 
не географічні, геокультурні або геополітичні умови, а геоекономічні – 
економічне інфраструктурне дослідження і «завойовування» світового 
економічного простору. 

Базуючись на останніх результатах наукових досліджень у галузях 
космосу і глобальної економіки, автором визначено декілька узагальнюючих 
головних тез, які визначатимуть пріоритети економіко-екологічного 
відтворення та перспективи людства щодо власного виживання на планеті 
Земля: 

Теза 1. Ми можемо вважати, що простір і час безмежні, але це не означає 
незмінність форми і змісту просторово-часового континууму, як вчення про 
логічну природу Всесвіту (термін «континуум» – від лат. continuus – суцільний, 
безперервний ряд фактів, показників або числових значень, при вираженні 
явищ і процесів мовою математики). 

Теза 2. Сучасне людство не володіє, у достатній мірі, об’єктивними 
знаннями та інформацією про закони космосу, а тому не будує своє соціальне 
співжиття у ритмі з космічними законами. 

Теза 3. Незнання і нерозуміння законів космосу, не означає, що останні не 
діятимуть, через це, на соціальне середовище людини. 
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Теза 4. Сучасне глобальне соціальне середовище людини, є не менш 
різноманітним, ніж сам космос, але проблема в тому, що людство не володіє 
тотожними космічним – законами гармонійного саморегулювання в умовах 
різноманітних обмежень (економічних, екологічних, сировинних й соціальних). 

Теза 5. Закони співіснування живого та неживого світів, як у космосі, так, 
і в рамках планети Земля, передбачають об’єктивну необхідність існування у 
космосі третьої сили – духовної (щасливі люди, якщо така сила є). 

Теза 6. Якщо вірним є твердження, що простір Всесвіту постійно 
розширюється, то ідентичним є припущення, що глобальна економіка теж 
виходитиме за існуючі межі - економіка космосу: використання потенціалу 
сонця, місяця, астероїдів, інших планет тощо. 

Теза 7. Можна припустити, як незаперечний факт, що планета Земля 
функціонує у «законодавчому космічному полі Всесвіту», як об’єкт космосу, а 
всі інші процеси життєдіяльності у межах Землі підпорядковані та 
відбуваються у похідному  «законодавчому екологічному полі Землі».  

Теза 8. Визначені автором закономірності теорії і практики економіко-
екологічного відтворення у сукупності потрібно розглядати як потенційну 
конкурентно-альтернативну науково-прикладну концепцію  щодо поширеної 
концепції «сталого розвитку». 

Теза 9. «Ноосфера» є найвищим рівнем формування соціального 
середовища, яке поступово буде трансформуватися у «Ноосферу 
Інтернетсередовища». 

Теза 10. В основі формування законів повинно бути наукове відкриття 
(scientific opening, discovery) - інноваційне видатне досягнення у тій чи іншій 
сфері людської діяльності, яке вносить вагомі зміни в рівень знань, надає 
можливість встановити об’єктивно існуючі до відкриття явища, закономірності, 
властивості, істини тощо.  

Основні узагальнення і висновки. Нами проаналізовано, узагальнено та 
інтерпретовано відносно поставленої проблеми фундаментальні наукові 
погляди. Актуалізовано терміни «космічний закон», «екологічний закон», 
«економічний закон», «національна економіка», «економіко-управлінська 
система економіко-екологічного відтворення». Схематично представлено 
категорійний алгоритм загальної компетенції законів, положень, принципів та 
правил. Сформульовано теоретичні категорії та представлено «Колесо 
відтворення економіко-екологічного потенціалу».  

Систематизовано класифікаційну характеристику процесів відтворення 
економіко-екологічного потенціалу: 1) види процесів відтворення; 2) назва 
параметрів за видовою роллю і функцією відтворення потенціалу; 3) ознаки і 
сфери прояву та впливу відтворення потенціалу. Показано схематичну формулу 
економіко-соціальних та еколого-сировинних взаємозв’язків у процесах 
економіко-екологічного відтворення. Схематично представлено принциповий 
методологічний алгоритм дослідження явищ і процесів економіко-екологічного 
відтворення з метою прогнозування нової моделі інноваційно-інвестиційно-
інформаційної економічної системи (економіки «трьох «І») у просторово-
часовому контексті, а також розуміння «економічної системи раціональних 
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відносин суспільного відтворення і природокористування» та характеристика 
п’яти ключових блоків цієї системи. 

Не будь-яий ряд принципів і положень закономірного спрямування або 
характеру може претендувати у категорію «закон» або «наукове відкриття». 
Наукове відкриття здійснюється у процесі наукового пізнання інформаційного 
світу, офіційно реєструється експертами Нобелівського комітету в Стокгольмі 
та Міжнародною Академією Інформатизації у Нью-Йорку.  

Подальші дослідження автор вбачає: по-перше, у розвитку економіко-
соціальної та еколого-сировинної стратегій економіко-екологічного 
відтворення; по-друге, у виникненні дискусії серед численного кола вчених, 
особливо стосовно «наукового відкриття» і формулювання економічних законів 
та вироблення узгоджених фундаментальних теорій «сталого розвитку», 
«економіко-екологічного відтворення» і «суспільного відтворення»; по-третє, у 
виявленні закономірностей взаємодії й взаємовпливу явищ і процесів 
«економіко-екологічного відтворення» та «суспільного відтворення» при 
отриманні суспільством предметно-прикладних економічних результатів. 

 Одночасно був би вдячним науковцям за таку творчу співучасть, як у 
плані конструктивної критики, так, і, в плані конструктивного розвитку 
фундаментальної теорії економіко-екологічного відтворення у контексті законів 
екології, економіки та Всесвіту. 
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МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА, ЯК 
ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 

 

МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

FINANCIAL CONDITION MONITORING ENTERPRISE AS TOOL 
MANAGEMENT 

 

Розглядаються підходи до управління фінансовим станом підприємства і 
обґрунтовується використання з цією метою моніторингу фінансового стану. 
Формулюються методологічні принципи і вимоги до методичного забезпечення моніторингу 
фінансового стану підприємства. На їх основі проводиться аналіз методик оцінки 
фінансового стану. 

Ключові слова: криза, підприємства, фінансовий стан, фінансове управління.  
 

Рассматриваются подходы к управлению финансовым состоянием предприятия и 
обосновывается использование с этой целью мониторинга финансового состояния. 
Формулируются методологические принципы и требования к методическому обеспечению 
мониторинга финансового состояния предприятия. На их основе проводится анализ 
методик оценки финансового состояния. 

Ключевые слова: кризис, предприятия, финансовое состояние, финансовое 
управление. 

 

The approaches to the management of the financial condition of enterprise are considered. 
The usage of the financial condition monitoring is grounded for this purpose. Methodological 
principles and requirements to the technique of such monitoring are formulated. The analysis of 
financial condition evaluation methodology is executed on basis of these principles. 

Keywords: Crisis, business, financial condition, financial management. 
 

Постановка завдання. В умовах ринкових форм господарювання 
фінансова діяльність підприємств відіграє важливу роль у забезпеченні їх 
стабільного функціонування і розвитку. Для кожного суб’єкта господарювання 
зростає необхідність адекватної оцінки свого фінансового стану, який виступає 
не просто, як характеристика оцінки фінансової діяльності “для внутрішнього 
користування”, а насамперед, як характеристика стану підприємств, а в цілому, 
в тому числі і для зовнішніх користувачів (партнерів, акціонерів, кредиторів та 
ін.). Отже, підприємство зустрічається з необхідністю управління фінансовим 
станом, підтримання його на певному нормальному рівні, по можливості, 
покращання. 
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Фінансовий стан підприємства не є матеріальним, речовим об’єктом 
управління, це “складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика 
його діяльності, яку можна визначити, як міру забезпеченості підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення…” 
[1, с. 47]. 

Складність та багатовимірність фінансового стану відбивається на 
дієвості  практичного управління ним. В економічній науці відсутній єдиний 
підхід до управління фінансовим станом підприємства. 

Науковий доробок з цього і суміжних питань можна умовно за основною 
суттю запропонованих науковцями рішень поділити на два основні напрями: 
вдосконалення організації управління підприємством в цілому (в тому числі і 
фінансовим станом); вдосконалення інструментарію управління фінансами 
підприємства. До першого належать праці Ваньковича Д.В., Гончарова В.В., 
Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф., Забєліна П.В., Данілочкіної Н.Г.  

Так, Ванькович Д.В. [2] запропонував шляхи вдосконалення механізму 
реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств у перехідній 
економіці України, що грунтуються на системному підході. Під реорганізацією 
він розуміє поетапне створення ефективної управлінської системи та її постійне 
вдосконалення, а одним із критерії в її ефективності називає покращання і 
нормалізацію фінансового стану підприємства. У працях Гончарова В.В. [3], 
Кравченко В.Ф.,Кравченко Е.Ф., Забєліна П.В. [4], пропонується новий підхід 
до підвищення ефективності управління фінансами на основі використання 
прогресивних сучасних концепцій управління-реінжинірінгу бізнес-процесів. 
Покращання фінансового стану підприємства розглядається, як бізнес-процес, а 
бо комплекс послідовних етапів і дій. Визначальним є підбір працівників для 
створення спеціальної команди з організації покращання фінансового стану. Д. 
Хан [5] і Данілочкіна Н.Г.  [6] у своїх роботах розглядають таке нове явище в 
управлінні, як контролінг. Це “функціонально відособлений напрямок 
економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з реалізацією фінансово-
економічної коментуючої функції у менеджменті для прийняття оперативних і 
стратегічних управлінських рішень” [6, с. 6].  Його основна мета постає в 
орієнтації управлінського процесу на досягнення  цілей діяльності 
підприємства. У межах системи контролінгу розв’язуються також  задачі 
управління фінансами і фінансовим станом підприємства. У складі другого – 
групи напряму досліджень, присвячених інструментарію управління 
фінансовим станом підприємства, можна за цільовим спрямуванням пропозицій 
виділити декілька субнапрямів:  1) вдосконалення планування фінансових 
ресурсів;  2) проведення діагностики  фінансового стану підприємства; 3) 
вдосконалення методології та методичного забезпечення його оцінки; 4) 
створення системи фінансового моніторингу на підприємстві. 

Бень Т.Г.,  Довбня С.Б. [7], Коваленко Г.В. [8], головною передумовою 
ефективного управління фінансами підприємства, і як наслідок його 
фінансовим станом, вважають впровадження системи бюджетування. 
Плануванню фінансів на основі результатів аналізу фінансового стану приділяє 
увагу й  Балабанов І.Т. [9]. Ряд науковців зосередили свою увагу на такому 
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інструменті управління фінансами і фінансовим станом підприємства, як його 
діагностика. Так, А.П. Градов [10], В.А. Забродський [11], Б. Колас [12] 
розробили власні методологічні підходи до визначення діагностичного циклу, 
склад у кількості його етапів. Останній розробив також систему «експерт» 
інформаційну програму, за допомогою якої аналітик будь-якої кваліфікації 
спроможний діагностувати фінансовий стан підприємства. Вдосконалення 
методології та методичного забезпечення оцінки фінансового стану 
підприємства є найбільш розробленою темою досліджень. Серед порівняно 
недавніх розробок: О. Терещенко запропонував дискримінантну модель 
інтегральної оцінки фінансового стану підприємства [13]; О. Хотомлянський, Т. 
Черната, Г. Северина – комплексну оцінку фінансового стану підприємства на 
основі використання матричних моделей [14]; вже згадані вище Т.Г. Бень і С.Б. 
Довбня розробили методи куінтегральної оцінки фінансового стану 
підприємства [15], а М.О. Кизим; В.А. Забродський – методику його системної 
оцінки [16].  

Одним з необхідних, але відносно мало розроблених інструментів 
управління фінансовим станом підприємства є його  моніторинг.  

Мета дослідження. Метою даної статті є визначення теоретичних засад 
моніторингу фінансового стану підприємства; оцінка використання експертних 
систем для його здійснення. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні аспекти поняття “моніторинг” 
у загальному розумінні (як етапу управлінського циклу загалом, а не виключно 
управління фінансами) розроблялися такими авторами, як Е.М. Коротков [17], 
Б.Г. Литвак [18], П.І. Кононенко [19]. Безпосередньо моніторинг усієї 
господарської діяльності в рамках системи контролінгу розглядався в працях Д. 
Хана [5] і Н.Г. Данілочкіної [6]. 

М.О. Кизим, В.А. Забродський [16] звузили поле досліджень до 
моніторингу фінансової діяльності (фінансового моніторингу), але вони 
представляли його, як елемент системи діагностики фінансового стану. 

 Як самостійний інструмент управління фінансами і фінансовим станом 
проблеми моніторингу досліджували О.С. Олексюк [20] та І.Й. Плікус [21], 
останній розробив принципи функціонування системи фінансового 
моніторингу, але вважав його інструментом стратегічного, а не оперативного 
управління (що суперечить самому визначенню поняття “моніторинг”); як 
об’єкт моніторингу розглядав фінансову діяльність (у першу чергу – грошові 
потоки), а не фінансовий стан підприємства.  

Особливо слід зазначити, що у згаданих дослідженнях поза увагою 
залишається методичне забезпечення процесу моніторингу, який було 
представлено переважно з точки зору його місця в управлінському циклі та у 
контексті організації управління. Таким чином, методологію моніторингу 
фінансового стану підприємства слід вважати недостатньо розробленою. 

В основі методології традиційно лежать проблеми дефініції понять. 
Незважаючи на важливість одностайного уявлення  щодо ключових позицій 
понятійного апарату, у вітчизняній фінансовій науці відсутня відповідна 
єдність  підходів до визначення поняття “моніторинг”. Так, Е.М. Коротков 
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вважає, що моніторинг – це “система відстеження процесів або тенденцій, 
постійне спостереження, з метою своєчасної оцінки виникаючих ситуацій.” [17, 
с. 293]. Б.Г. Литвак дотримується точки зору, що «моніторинг» (лат. monitor – 
спостережливий) – спеціально організоване систематичне спостереження за 
станом будь-яких об’єктів” [12, с. 187].  

Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства може 
також розглядатися в системі контролінгу: як “відстеження процесів, що 
відбуваються на підприємстві, у режимі реального часу; складання оперативних 
звітів про результати роботи підприємства за найбільш короткі проміжки часу 
(день, тиждень, місяць); порівняння цільових результатів з фактично 
досягнутими”. [9, с. 19]. 

Таким чином, в загальному розумінні моніторинг – це система постійного 
спостереження за процесами і тенденціями, що мають місце в зовнішньому та 
внутрішньому середовищі підприємства з метою своєчасної оперативної оцінки 
ситуацій, що виникають. Фінансовий моніторинг, якщо спиратися на  
визначення І.А. Бланка [4], В.А. Забродського [6] є спеціально організованим 
систематичним і безупинним спостереженням за фінансовою діяльністю і 
фінансовим станом об’єкта й оперативною їх оцінкою. Таким 
чином,фінансовий моніторинг можна умовно поділити на два блоки: 
моніторинг фінансової діяльності підприємства (як процесу) і моніторинг 
фінансового стану (як характеристику).  

Моніторинг фінансової діяльності підприємства є більш розробленою 
ланкою системи фінансового моніторингу. Насамперед мова йде про 
моніторинг грошових потоків,використання залучених коштів і т.п. Він 
проводиться багатьма суб’єктами господарювання і для нього, оскільки він є 
спостереженням за процесом, непотрібне специфічне складне методичне 
забезпечення – досить простого бюджетування і подальшого контролю за 
виконанням бюджетів. 

Інша річ – моніторинг фінансового стану підприємства. По-перше, існує 
велика кількість поглядів на сутність поняття “оцінка фінансового стану 
підприємства”. Основні з них можна звести до таких суджень: це або 
сукупність показників, або один інтегральний показник. Якщо фінансовий стан 
визначається як певний інтегральний показник, то тут погляди різняться: 
більшість науковців наполягають, що він є кількісним значенням, але окремі 
вчені відстоюють думку, що інтегральний показник фінансового стану має 
давати його якісну характеристику. Тобто очевидна не ясність стосовно 
сутності самого об’єкта моніторингу. Адже кожен зі згаданих підходів по-
своєму аргументований і правильний. Інша проблема в тому, що існує ще 
більша кількість методів і методик оцінки фінансового стану. З цієї причини 
важко визначитися з тим, який і як у з них брати за  основу при створенні на 
підприємстві системи моніторингу його фінансового стану. 

Оскільки система моніторингу фінансового стану підприємства є 
органічною частиною (підсистемою) системи його фінансового моніторингу, то 
він має відповідати загальним принципам її функціонування, а саме: 
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− достатності інформації: в кожній окремій системі повинна 
використовуватися тільки відома інформація (нормативна, 
довідкова,прогнозна) з необхідною точністю для моделювання результатів 
діяльності підприємства; 

− наступності: кожна наступна підсистема не повинна порушувати 
властивостей об’єкта і критеріїв, установлених систем і вищого рівня; 

− вірогідності й порівнянності інформації, що дає змогу забезпечити 
результати, наближені до реальних; 

− імовірності помилок, що дозволяє відслідковувати помилки, що 
виникають у процесі оцінки або моделювання, а також у 

межах розробленої моделі оцінювати ризик можливої помилки та її 
наслідки, розробляти основні методи реагування на помилку; 

− комплексності: взаємозумовленості і пропорційної взаємоузгодженості 
розвитку системи, як єдиного цілого, що забезпечує зв’язок усіх підсистем і 
елементів; 

− оскільки перехідний період в економіці України потребує високої 
оперативності й гнучкості реагування на зміни ринкових можливостей і 
небезпеку, що виникає [21, с.40-41].  

Зобразимо процес моніторингу фінансового стану схематично  (рис.1). 
Дана система імітує побудову ланцюжків міркувань експертом. Оскільки для 
вирішення більшості реальних проблем тільки логіки недостатньо, експертна 
система за потреби виконує крім логічних і інші операції, наприклад 
арифметичні. Процес формування логічного висновку і накопичення фактів 
продовжується доти, поки не буде одержана така сукупність фактів, яка 
забезпечить вирішення проблеми. 

 
 

Рис. 1. Структурно-логічна послідовність процесу  моніторингу 
фінансового стану підприємства 
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Отже, з вищенаведеної інформації зрозуміло, що застосування експертної 
системи аналізу є досить ефективним інструментом моніторингу 

Серцевину експертної системи складає база даних, сформована у процесі 
її побудови. Знання виражені й організовані так, щоб спростити прийняття 
рішень. Накопичення та організація знань є однією з найважливіших 
особливостей експертної системи. Знання - основа експертної системи - є 
явними та доступними, що й відрізняє дану систему від більшості традиційних. 
Експертна система має таку саму цінність, як і будь-який великий обсяг знань, і 
ці знання можуть розповсюджуватися за допомогою комп'ютерних мереж. 

Ще одна особливість експертної системи - наявність у ній прогнозних 
можливостей. Вона може функціонувати як теорія оброблення інформації або 
моделі розв'язання конкретної задачі, даючи очікувані відповіді та показуючи, 
як вони зміняться в нових ситуаціях. Експертна система може детально 
пояснити, завдяки чому нова ситуація привела до змін. Це дає змогу 
користувачеві оцінити можливий вплив нових чинників або інформації, 
побачити їх зв’язок з рішенням. Аналогічно користувач може оцінити вплив 
нових стратегій або процедур на рішення, додаючи нові правила або змінюючи 
існуючі. 

Висновки. Отже, в наш час в умовах розвитку ринкової економіки 
використання в процесі моніторингу фінансового стану комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій є однією з найважливіших умов їх якісного та 
ефективного проведення. Новітні інформаційні технології дозволяють значно 
спростити та вдосконалити процес прийняття управлінських  рішень за рахунок 
вагомого скорочення витрат коштів та часу внаслідок застосування 
автоматичних методів обробки інформації.  Переваги інформатизації 
моніторингу фінансового стану  є стратегічними особливо в теперішній період, 
коли вчасність та точність прийнятих рішень значною мірою впливають на 
кінцевий результат будь-якого виду діяльності. 
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ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ В 
УМОВАХ КРИЗИ 

 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

MANAGEMENT APPROACH FINANCIAL CONDITION OF ENTERPRISES 
IN CRISIS 

 

В статті проаналізовано підходи до визначення поняття фінансовий стан 
підприємства, обґрунтовано основні завдання аналізу фінансового стану та розглянуто 
прийоми його здійснення. Автором проаналізовано різновиди фінансового стану 
підприємства та визначено види фінансової стійкості підприємства. Наведено та 
охарактеризовано складові забезпечення системи аналізу фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: криза, підприємства, фінансовий стан, фінансове управління. 
 

В статье проанализированы подходы к определению понятия финансовое состояние 
предприятия, обоснованы основные задачи анализа финансового состояния и рассмотрены 
приемы его осуществления. Автором проанализированы разновидности финансового 
состояния предприятия и определены виды финансовой устойчивости предприятия. 
Приведены и охарактеризованы составляющие обеспечения системы анализа финансового 
состояния предприятия. 

Ключевые слова: кризис, предприятия, финансовое состояние, финансовое 
управление. 

 

The article analyzes the approaches to the definition of financial position reasonably, basic 
tasks of financial analysis techniques and discussed its implementation. The author analyzes the 
types of financial condition of the company and defines types of financial viability. The article 
shows and characterized components to ensure system analysis of financial condition. 

Keywords: сrisis, business, financial condition, financial management. 
 

Постановка завдання. Функціонування суб'єктів господарювання в 
умовах сучасного економічного розвитку країни, який визначається 
нестабільністю економічної системи й іншими дестабілізуючими чинниками, 
впливом жорстокої конкуренції, зростанням рівня фінансових ризиків, вимагає 
забезпечення стабільного фінансового стану підприємств, що потребує 
налагодження системи ефективного фінансового управління основними 
напрямами й аспектами діяльності суб'єктів господарювання та вмілим 
управлінням нею щодо забезпечення платоспроможності, прибутковості та 
фінансової стійкості як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. 
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Цьому сприяє розроблення обґрунтованої фінансової політики підприємства, 
яка базується на плануванні, ресурсному збалансуванні, всебічному аналізі й 
контролі за її реалізацією. Необхідність оцінки, аналізу й управління 
фінансовим станом викликана збитковістю та неплатоспроможністю значної 
кількості вітчизняних підприємств, незадовільною структурою їх капіталу.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемам фінансового управління 
присвячені роботи таких науковців, як І.О. Бланк, О.О. Терещенко, Л.О. 
Лігоненко, С.Я. Салига, В.А Василенко, І.П. Булєєв, М.Є. Брюховецька, М.К. 
Колісник, Є. Бойко та ін.  

Мета дослідження. Метою статті є – дослідження особливостей процесу 
управління фінансовим станом підприємств в умовах кризи. 

Виклад основного матеріалу. За умов кризового стану економіки 
України, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-
економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу 
фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і 
фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової 
стабільності. 

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового 
стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки 
жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями 
збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі 
своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств [1, с.10]. 

Таким чином, перш за все слід зрозуміти, що являє собою фінансовий 
стан підприємства в усій його багатосторонності та вивчити підходи до його 
аналізу та оцінки. Адже саме на результатах його аналізу і буде базуватися 
прийняття рішень по покращенню ефективності діяльності підприємства. 

У своїй статті "Сутність фінансового стану підприємства" це питання 
розглядає Т.А. Обущак. Автор запропонував таке трактування цього поняття: 
фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика діяльності 
підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість 
підприємства забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-
господарської діяльності та здатності ефективно здійснювати цю діяльність у 
майбутньому [2, с. 11]. 

З іншого боку, Поддєрьогін А.М. визначає це поняття більш широко: 
фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів 
його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на 
нього впливають усі ці види діяльності підприємства [3, с. 67]. 

Покропивний С.Ф. надає наступне визначення: «фінансовий стан 
підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 
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що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів [4, 
с.26]. 

В.В. Осмоловський надає найґрунтовніше визначення: "Фінансовий стан 
підприємства – комплексне поняття, яке характеризується забезпеченістю 
фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності 
комерційних та інших суб'єктів господарювання, доцільністю й ефективністю 
їх розміщення і використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими 
суб'єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю" [5, 
с. 145]. 

Таким чином, слід відзначити, що фінансовий стан підприємства є 
результатом всіх форм його діяльності як суб’єкта господарювання з одного 
боку та як результат такої діяльності справляє ключовий вплив у майбутній 
зміні проявів діяльності підприємства, що формує його «подальший поточний 
стан». 

Найкраще фінансовий стан підприємства визначається елементами його 
економічної діяльності: прибутковістю (рентабельністю) роботи підприємства; 
оптимальністю розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні 
підприємства після сплати податків і обов’язкових відрахувань; наявністю 
власних фінансових ресурсів (основних і оборотних засобів) не нижче 
мінімально необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу 
реалізації продукції; раціональним розміщенням основних і оборотних засобів 
(власних і позикових); платоспроможністю; ліквідністю [6, с. 110]. 

Основними завданнями аналізу фінансового стану є: 
 дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; 
 дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами; 
 об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, 

платоспроможності та фінансової стійкості підприємства; 
 оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку 

та кількісна оцінка його конкурентоспроможності; 
 аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку 

цінних паперів; 
 визначення ефективності використання фінансових ресурсів [7, c. 

184]. 
Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для 

розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. 
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб 

мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного 
диференціювання відсоткових ставок. 

Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства опрацювала 
певні прийоми й методи його здійснення. 

Можна назвати шість основних прийомів аналізу (рис. 1): 
 горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції 

звітності з попереднім періодом; 
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 вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури 
фінансових показників з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий 
результат; 

 трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з рядом 
попередніх періодів та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки 
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих 
періодів (за допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливіших 
фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний 
прогнозний аналіз фінансового стану); 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Прийоми здійснення фінансового стану підприємства 
[побудовано автором на основі [9] 

 

 аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – розрахунок відношень 
між окремими позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення 
взаємозв'язків показників; 

 порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених 
показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його 
дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників 
даної фірми порівняно з показниками конкурентів або із середньогалузевими та 
середніми показниками. 

 факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин) 
на результативний показник детермінованих (розділених у часі) або 
стохастичних (що не мають певного порядку) прийомів дослідження. При 
цьому факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли 
результативний показник розділяють на окремі складові, так і зворотним 
(синтез), коли його окремі елементи з'єднують у загальний результативний 
показник [10]. 

Методи фінансового аналізу – це комплекс науково-методичних 
інструментів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. 

Відомо що, узагальнена позиція стосовно різновидів фінансового стану 
підприємства передбачає його розмежування на два види. 
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1. Задовільний фінансовий стан – це ефективне використання ресурсів, 
можливість повністю й у належний термін відповісти за своїми зобов’язаннями; 
достатність власних засобів для уникнення високого ризику; гарантовані 
перспективи отримання прибутку. 

2. Незадовільний фінансовий стан виражається в незадовільній платіжній 
готовності, у неефективному використанні ресурсів і розміщенні засобів 
виробництва, їх іммобілізації. Межею поганого фінансового стану 
підприємства є стан банкрутства, тобто нездатність підприємства відповісти за 
своїми зобов’язаннями. 

У науковій літературі представлена позиція, згідно з якою більшість 
науковців виокремлюють чотири типи фінансового стану. 

В основі такого поділу лежить багаторівнева схема покриття запасів і 
витрат, тобто різновиди фінансового стану виділяються на основі показників 
фінансової стійкості, на такі види: 

1) абсолютною фінансова стійкість вважаються тоді, коли власні оборотні 
кошти повністю забезпечують запаси й витрати; 

2) нормально стійкий фінансовий стан –запаси й витрати забезпечуються 
сумою власних оборотних коштів і довгостроковими позичковими джерелами; 

3) нестійкий фінансовий стан – запаси й витрати забезпечуються за 
рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позичкових джерел і 
короткострокових кредитів і позичок, тобто за рахунок усіх основних джерел 
формування запасів і витрат; 

4) кризовий фінансовий стан – запаси й витрати не забезпечуються 
джерелами їх формування, підприємство перебуває на межі банкрутства. 

Отже, фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за 
рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не допустити 
невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватися за 
своїми зобов’язаннями. 

Ефективності функціонування системи аналізу фінансового стану 
підприємств можна досягти за умови наявності якісного методичного 
забезпечення, яке передбачає постійний пошук шляхів його вдосконалення 
(рис. 2). 

Взаємозв’язок між інформаційним та методичним забезпеченням 
обумовлений метою функціонування системи: надання інформації системі 
управління про фінансовий стан підприємства та можливості його оптимізації. 

Таким чином, проведення аналізу фінансового стану з погляду 
системного підходу дасть можливість: 

 аргументувати необхідність розгляду аналізу фінансового стану в 
контексті системи управління підприємством та попередження 
банкрутства; 

 виділити напрями аналізу фінансового стану, які сприятимуть 
підвищенню ефективності управління підприємством та відповідають 
особливостям макроекономічної ситуації; 

 дати визначення аналізу фінансового стану підприємства з урахуванням 
характеристик взаємопов’язаних компонентів системи; 
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 визначити необхідне забезпечення якісного функціонування системи 
аналізу фінансового стану. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Види забезпечення системи аналізу фінансового стану підприємства 
 

 

Найбільш коректним та доцільним для використання слід вважати 
комплексний підхід, який дає можливість узагальнити усі складові виникнення 
та перебігу кризових явищ. Найменш вдалим варіантом є використання тільки 
фінансових показників, які обчислюються на підставі балансу підприємства, 
оскільки вони лише констатують становище, що склалося, і не дають змоги 
встановити фактори, які його спричинили. Оскільки, незважаючи на ряд 
переваг цих методик, в наших економічних умовах вони не дозволяють 
отримати достатньо точний та об'єктивний результат, що зумовлено 
нестабільністю діяльності вітчизняних підприємств, розходженням в обліку 
окремих показників, впливом інфляції на їх формування, невідповідністю 
балансової і ринкової вартості окремих активів та іншими чинниками [8]. 

Висновки. Підбиваючи підсумок розгляду сутності оцінки фінансового 
стану підприємства, слід іще раз підкреслити, що необхідність та значення 
такої оцінки зумовлені потребою систематичного аналізу та вдосконалення 
роботи за ринкових відносин, переходу до самоокупності, самофінансування, 
потребою в поліпшенні використання фінансових ресурсів, а також пошуком у 
цій царині резервів зміцнення фінансової стабільності підприємства. 

Отже, оцінити ефективність механізму антикризового управління на 
підприємстві можна лише за умови використання комплексного підходу, 
враховуючи всі етапи реалізації антикризових заходів, специфіку діяльності 
підприємств та рекомендації державних органів, що регулюють питання 
банкрутства підприємств в Україні. 
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Розглянуто стан та розвиток кредитування підприємств України. 
Ключові слова: Мале підприємство, банківська система кредитування, кредитні 
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Рассмотрено состояние и развитие кредитования предприятий Украины. 
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ресурсы, экономическое развитие, деятельность предприятия. 
 

Reviewed the status and development of lending to enterprises in Ukraine. 
Key words: Small enterprise, banking system credit, credit resources, economic 

development, enterprise activity 
 

Мале підприємство як організаційна форма є одним з найбільш ефективних та 
корисних для країни, яка розвивається в ринкових умовах. Однак рівень розвитку малого 
підприємництва залишається незадовільним у нашій країні. У сучасних умовах ця проблема є 
однією з головних для української економіки, тому вирішувати її повинна держава шляхом 
створення необхідних умов, серед яких – доступні умови кредитування.  

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Рушійною силою 
відновлення позитивних темпів економічного зростання є підприємництво, 
функціонування якого неможливо без запозичення фінансових ресурсів. Однак 
у структурі кредитування банків малий бізнес займає лише близько 2% через 
низку причин, до яких вітчизняні фахівці відносять низький рівень попиту на 
кредити з боку дрібних підприємців; невисоку рентабельність цього напряму 
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кредитування для банків; недосконалість нормативно-правової бази; труднощі 
об’єктивної оцінки реального фінансового стану суб’єктів малого 
підприємництва, нестачу ліквідного забезпечення кредитів, високі ризики 
неповернення кредитів; брак довгострокових коштів у банківській системі; 
малоефективний механізм державних гарантій. Тим часом саме в післякризовий 
період малі та середні підприємства відчувають гостру потребу у кредитних 
коштах. Малий бізнес дуже чутливий до зміни економічної кон’юнктури, і 
насамперед появи нових ринкових ніш. Тому на етапі виходу України із кризи 
першочергова увага має бути приділена розвитку кредитування малого та 
середнього бізнесу, специфіка якого потребує особливих форм і методів, що 
забезпечать прийнятну ціну кредитування. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у вивчення 
малого та середнього бізнесу зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Б. 
Варналій, Т. Греджева, А. Гринюк, В. Грушко, М. Дем'яненко, В. Збарський, В. 
Кредісов, І. Лютий, І. Максименко, Т. Меркулова, М.Хурса, Г. Цегелик, А. 
Чухно та ін. 

Мета статті. Проаналізувати сучасний стан розвитку кредитування 
малого і середнього бізнесу України, визначити основні проблеми фінансового 
забезпечення МСБ та запропонувати шляхи розвитку державної підтримки 
МСБ. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність підприємств та будь-яких 
інших фінансових установ фактично неможлива в умовах сучасної економіки 
без залучення додаткових коштів у вигляді кредиту. Загальна характеристика 
розвитку кон’юнктури ринку свідчить про необхідність та зростання ролі 
кредиту. Банківська система є невід’ємною складовою успішного та 
безперервного функціонування суб’єктів в сформованих економічних умовах. 

Кредит – це форма позичкового капіталу в грошовій або товарній формі, 
що надається на умовах платності, поворотності та строковості і обумовлює 
виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит та тим, хто отримує. 

Банківські установи набули характеру незамінного суб’єкту ринкової 
економіки. Розвиток банків та товарного виробництва мають тісний 
взаємозв’язок. Банки виступають посередником перерозподілу капіталу: 
залучають кошти від одних суб’єктів та   надають їх в користування іншим, 
забезпечуючи цим безперервне та збалансоване функціонування всіх 
господарських структур. Звичайно, банківські установи мають з цього зиск, 
позичальник повертає кошти, отримані в кредит з відсотком, який сплачується  
за користування банківськими послугами. Необхідність кредиту пояснюється 
тим, що він забезпечує безперервний процес відтворення: залучення тимчасово 
вільних коштів від одних суб’єктів, та надання в користування коштів тим, хто 
цього потребує. Банки певним чином збалансовують фінансову ситуацію та 
врівноважують процеси  фінансової діяльності. Також кредит підтримує 
економічні відносини на стабільному рівні, прискорюючи обіг капіталу, при 
необхідності, коли це неможливо зробити підприємствам самостійно.  
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Водночас кредит необхідний для підтримання безперервності кругообігу 
фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації виробничих 
товарів, що особливо важливо в умовах становлення ринкових відносин. 

Кредит сприяє економії витрат, що досягається за рахунок: 
а)  скорочення витрат з виготовлення, випуску, обліку і зберігання 

грошових знаків, бо значна частина готівки виявляється непотрібною; 
б)  прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання 

вільних грошових коштів; 
в)  скорочення резервних фондів [2]. 
Однак, роль кредиту не завжди має одинакову ефективність, це 

пояснюється тим, що в умовах піднесення та розвитку виробництва, додатково 
залученні кошти принесуть позитивний результат, прискоривши виробничий 
процес та збалансувавши умови які проходять в процесі діяльності 
підприємства, проте, але умовах перевиробництва або під час інфляції, 
спостерігається знецінення вже наявних коштів, не говорячи про ті, які 
залучатимуться. Тому потрібно розсудливо та обґрунтовано робити рішення з 
приводу кредитування. 

Рішення щодо використання кредиту залишається безпосередньо за 
підприємством. З одного боку, користуючись лише власними коштами 
підприємство залишається повністю самостійним та вільним від сплати 
боргових зобов’язань, що значно зменшує ризики функціонування. Але, не 
завжди темпи економічного розвитку залишаються на постійно високому або 
бажаному рівні, при наявних коштах, яких може не вистачати, що і 
зумовлюється залученням кредиту. Звідси випливають переваги та недоліки 
власних та запозичених коштів. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика фінансування підприємства за рахунок 

власних та позичених ресурсів 
Критерії Власні ресурси Запозичені ресурси 

Рівень відповідальності 
капіталодавців 

У повному обсязі Відсутня 

Участь в управлінні 
підприємством 

Дає право Участь в управлінні 
підприємства виключена 

Участь в прибутках Дає право участі у розподілі 
прибутків 

Обмеження згідно з 
договором 

Термін використання Необмежений Згідно кредитного договору 
Забезпечення Як правило, непотрібне Як правило, необхідне 
Податкове навантаження Плата за користування 

здійснюється за рахунок 
прибутку, що залишився 
після сплати всіх податків 

Проценти за користування 
позиками відносяться на 
валові витрати, тобто 
зменшують податковий тягар 

Порядок повернення у разі 
банкрутства 

В останню чергу Першочергово і залежно від 
типу кредитора 

Джерело 3: Кредитування підприємств  [Електронний ресурс].– Режим  доступу:  
http://fingal.com.ua/content/view/636/54/1/3/ 
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Проблемою щодо прийняття рішення кредитування може бути: висока 
відсоткова ставка; вимоги до застави; складнощі в оформленні документів. 

Причиною потреби в кредитуванні є: 
1. Різниця в часі між: інвестиціями та отриманням фінансового результату 

від них; рухом товарної та грошової маси; видатками та надходженнями; 
2. Характер виробничого процесу 
3. Попит на продукцію, що відображається в прибутку від виробництва. 

[3]. 
Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновки щодо важливості 

банківського кредитування підприємницької діяльності: 
 потужне джерело фінансування; 
 забезпечує процеси розширеного відтворення. 

Залишається актуальним питання щодо активізації та розвитку 
банківського сектора економіки, результатом вирішення цієї проблеми буде 
значний поштовх до соціально-економічного розвитку України.  

Щоб налагодити взаємовідносини між банківським та підприємницьким 
сектором потрібно вдосконалити форми і методи банківського кредитування, 
узгодивши інтереси обох сторін та забезпечити підприємницьку діяльність 
державною підтримкою. 

Мале підприємство як організаційна форма є одним з найбільш 
ефективних та корисних для країни, яка розвивається в ринкових умовах. Однак 
рівень розвитку малого підприємництва залишається незадовільним у нашій 
країні. Кредитна підтримка є економічним благополуччям малого і середнього 
підприємництва.  

Здатність підприємства успішно діяти в умовах комерційного розрахунку 
знаходить своє відображення у його фінансовому стані. Під фінансовим станом 
підприємства розуміють ступінь забезпеченості підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та 
своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.  

МСБ України зіштовхується із серйозною проблемою доступу до 
фінансово–кредитних ресурсів. Частка кредитів у капіталі МСБ становить лише 
20% проти 60% у розвинених країнах. Переважно підприємства реінвестують у 
розвиток бізнесу власні прибутки та інвестиції засновників підприємств. Така 
ситуація зумовлена високою вартістю кредиту. Мінімальний "пільговий" 
відсоток становить майже 18% і пропонується практично одним банком. 
Середня вартість кредиту становить 22%, що є високою ціною в умовах 
економічного спаду. Кількість банків з 2014 року на 01.01.2016 року 
скоротилася з 180 до 117, а за підсумками 2015 року діючі банки України 
отримали 66,6 млрд гривень збитків. Високі ризики кредитування сегменту 
МСБ і нестабільна ситуація на ринку не дозволяють банкам активно 
кредитувати невеликі компанії за ставками, співрозмірними з кредитами для 
великого бізнесу. Такий стан фінансово–кредитного ринку України не сприяє 
розвитку МСБ та ускладнює досуп до фінансових ресурсів для малого та 
середнього бізнесу. Очевидно, що успішний розвиток МСБ значною мірою 
залежить від його забезпеченості фінансовими ресурсами як довгострокового, 
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так і короткострокового характеру. Серед джерел фінансових ресурсів МСБ 
банківські кредити за статистикою займають третє місце після доходів від 
діяльності суб'єктів підприємництва та особистих коштів засновників.  

Однією з причин, що стримують кредитування МСБ в Україні, може бути 
брак інформації, необхідної банкам і мікрофінансовим організаціям для оцінки 
кредитного ризику МСП. Банки не можуть адекватно оцінювати кредитний 
ризик позичальників з числа малих і середніх підприємств через відсутність 
прозорої звітності та низького рівня централізованого відстеження кредитних 
історій організацій — позичальників або обміну інформацією між фінансовими 
інститутами по кредитним історіям.  

Причинами відмов у кредиті є недостатньо стійкий стан підприємства як 
позичальника, рівень ліквідності застави, високе фінансове навантаження на 
позичальника, мета кредиту, що не відповідає необхідним параметрам, а також 
відсутність кредитної історії. Банки можуть працювати з управлінською 
звітністю, але відповідно до вимог Національного Банку щодо оцінки кредитів 
при формуванні резервів оцінка ризиків повинна здійснюватися на основі 
офіційної звітності, яка може часто не відображати реального стану справ.         

Додаткове підтвердження наявної інформації по позичальникам 
призводить до подорожчання кредитного процесу, кредит стає дорожче, ніж в 
роздрібному або корпоративному сегментах 

 У результаті ставки за кредитами визначаються виходячи з можливих 
ризиків, вартості залучення коштів та маржі банку. Причому основним 
чинником підвищених ставок на українському ринку є вартість залучення 
фінансових ресурсів, перевищувала в 2015 р. 15% навіть у самих великих 
банків.  

Таблиця 2 
Фінансові показники ряду латиноамериканських країн та України у сфері 

кредитування малого та середнього бізнесу 
Показник Болівія Парагвай Уругвай Перу Колумбія Україна 

Портфель 
кредитів, млн 

64 19 19 22 6 5 

Кількість 
клієнтів. тис. 
суб’єктів  

76,2 12,1 10,4 36,6 10,9 28 

Середній 
розмір 
кредиту, $  

828 1563 1968 693 539 1255 

Джерело 4: Проблеми кредитування малого й середнього бізнесу [Електронний 
ресурс] / Простобанк Консалтинг. — Режим доступу: http://www.prostobank. 
com/probl_kredituvannya_malogo_serednogo_biznesu 

 

Зважаючи на це, можна стверджувати, що малі та середні підприємства 
повинні розвиватися та отримувати фінансову підтримку держави та кредитних 
установ нарівні з великими підприємствами.  

 Оскільки Україну можна вважати країною з економікою, що 
розвивається, доречно буде порівняти її показники розвитку кредитування 
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сектору малого та середнього підприємництва з показниками країн, близьких до 
України за рівнем розвитку економіки (табл. 2). 

 

Таблиця 3 
Основні показники сектору МСП в Україні та в інших країнах Європи 

Частка МСП в Україна ЄС 28 Словаччина Польща Німеччина 
Кількість 
підприємств  

99,9% 99,8% 99,9% 99,8% 99,5% 

Зайнятість 75,5% 66,9% 71,2% 69,9% 60,9% 
Обсяги 
виробництва 

60,4% 57,9% 62,7% 51,0% 53,8% 

Джерело 4: Проблеми кредитування малого й середнього бізнесу [Електронний 
ресурс] / Простобанк Консалтинг. — Режим доступу: http://www.prostobank. 
com/probl_kredituvannya_malogo_serednogo_biznesu 

 

 Аналізуючи наведенні дані можна зробити висновок, що серед країн, що 
розвиваються, кредитний портфель для МСБ є найменшим в Україні, а 
кількість клієнтів банків не на найвищому рівні. Проте середній розмір кредиту 
є досить високим, тобто українські банківські установи віддають перевагу 
наданню значних за розміром кредитних ресурсів стабільним підприємствам.  

Висновок: Частка довгострокових кредитів як і раніше залишається 
невеликою. Основний обсяг кредитування йде на оборотні цілі і закриття 
касових "розривів". Доцільно встановити і надалі розвивати систему 
квотування участі малого бізнесу в системі державних закупівель. Проте малий 
та середній бізнес не завжди може задовольнити вимоги високотехнологічних 
компаній у плані якості і швидкості виконання робіт та виробленої продукції, а 
також ціновими параметрами. Позитивний вплив на ринок кредитування МСП 
можуть мати заходи, спрямовані на підтримку МСБ, із залученням гарантій 
міжнародних та регіональних організацій під помірні процентні ставки. Серед 
проблем, пов'язаних з кредитуванням МСП, особливий інтерес представляють 
нові технології. Необхідно використовувати онлайн–платформи кредитування 
(системи, в яких кредиторами виступають фізичні особи за допомогою онлайн–
платформ без участі банків). Цей напрям фінансової підтримки підприємництва 
потребує подальших наукових досліджень [5]. 

 Позитивні тенденції у розвитку кредитування малого бізнесу 2016 р. 
можуть стримуватися такими факторами, як: значне скороченням банків, 
відкликання ліцензій, що призводить до звуження поля, з якого підприємці 
можуть залучати фінансові ресурси.  

Для підвищення привабливості кредитування малого бізнесу, необхідна 
реалізація трьох основних напрямків: зниження алокації капіталу для 
підприємців, зниження вартості залучення фінансових ресурсів і розвиток 
національної гарантійної системи. 
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ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ЇХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES AS AN 
INSTRUMENT OF THEIR LIFE ACTIVITY 

 

У цій статті розглянута проблема формування фінансових результатів 
підприємства. Розглянуто фінансові результати підприємства, як інструмент його 
життєдіяльності. Досліджено складові, етапи, фактори, що впливають на формування 
фінансових результатів. Надані пропозиції щодо збільшення фінансових результатів 
підприємства. 

Ключові слова: фінансові результати, балансовий прибуток, чистий прибуток, 
прибуток від звичайної діяльності, збиток, фінансова діяльність, прибуток від операційної 
діяльності. 

 

В этой статье рассмотрена проблема формирования финансовых результатов 
предприятия. Рассмотрены финансовые результаты предприятия, как инструмент его 
жизнедеятельности. Исследовано составляющие, этапы, факторы, влияющие на 
формирование финансовых результатов. Представлены предложения по увеличению 
финансовых результатов предприятия. 

Ключевые слова: финансовые результаты, балансовая прибыль, чистая прибыль, 
прибыль от обычной деятельности, убыток, финансовая деятельность, прибыль от 
операционной деятельности. 

 

In this article the problem of formation of financial results of the enterprise is considered. 
The financial results of the enterprise are considered as an instrument of its life activity. The 
components, stages, factors influencing the formation of financial results are studied. Proposals for 
increasing the financial results of the enterprise are presented. 

Key words: Financial results, balance sheet profit, net profit, profit from ordinary activities, 
loss, financial activities, operating profit. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. По всьому світі діяльність 
підприємств невідривно пов’язана з отриманням фінансових результатів, що 
передбачає забезпечення життєдіяльності цього підприємства задля виконання 
його функцій. У сучасній науковій діяльності особливої актуальності набуває 
проблема формування фінансових результатів. Це обумовлено тим, що одною з 
головних цілей суб’єкта господарювання є отримання високого рівня прибутку 
за допомогою різних важелів, які торкаються життєво важливих аспектів будь-
якого підприємства, наприклад, свобода суб'єкта господарської діяльності у 
фінансовому житті дозволяє підприємству планувати свої дії, визначати свій 
поточний стан, а також знаходити причини виникнення негативних ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці формування 
фінансових результатів приділяли такі відомі вітчизняні науковці і практики, як 
П. П. Борщевський, Ф. Ф. Бутинець, М. І. Ковальчук, Г. Г. Кірейцев, 
Л. А. Лахтіонова, Є. В. Мних, Л. В. Нападовська, В. К. Савчук, В. В. Сопко, 
М. Г. Чумаченко. Проблема формування фінансових результатів, не зважаючи 
на її масштабну наукову розробленість, привертає до себе незмінний 
дослідницький інтерес через наявність низки важливих дискусійних питань 

Мета статті. Основним завданням статті є аналіз формування фінансових 
результатів підприємства, як інструмент забезпечення його життєдіяльності. 

Виклад основного матеріалу. Проф. Ф.Ф. Бутинець трактує поняття 
фінансових результатів, фінансовий результат – це прибуток або збиток який 
отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності [2]. 

Згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, прибуток – це та сума 
коштів, на яку розмір доходів переважає над пов’язаним з ним розміром витрат. 

Основні функції прибутку: 
 оціночна - підсумкова оцінка діяльності суб’єкта господарювання; 
 розподіл – розподіл коштів між суб’єктом господарювання та 

державою(сплата податків), між підприємством та його 
працівниками(заробітна плата) та подальший розподіл цих кошт між 
виробничою та невиробничою сферами; 

 стимулююча - прибуток виступає одним з головних джерел формування 
фондів для економічного стимулювання та соціальних фондів. 
Потрібно відзначити, що підприємство може досягти приросту прибутку 

не тільки за рахунок збільшення продуктивності праці колективу підприємства, 
а й за рахунок багатьох інших важелів. 

Можна стверджувати, що кожному підприємству надзвичайно важливо 
проводити систематичний аналіз надходження, розподілу та реалізації 
отриманих фінансових результатів. Також потрібно відзначити, що не тільки 
для підприємства цей аналіз вкрай важливий, а й для зовнішніх суб’єктів, адже 
саме від розміру отриманого прибутку залежить розмір податку на 
прибуток(при незмінній ставці податку). 

Розмір прибутку та рівень рентабельності підприємства залежать від 
результатів його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 
Показники прибутку характеризують всю діяльність суб’єкта господарювання. 
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Збиток – це переважання суми витрат над сумою доходів, для одержання 
яких ці витрати було здійснено. 

Діяльність суб’єкта господарювання завжди направлена на забезпечення 
фінансових результатів – отримання прибутку та його раціональний розподіл та 
використання. Якщо підприємство отримало збиток, то його зусилля 
направленні на визначення причин збитку та джерел його покриття. 

Фінансові результати як об’єкт аналізу є підсумковим кінцевим 
результатом діяльності підприємства, тому щоб одержати фінансовий 
результат, підприємство має отримати доход та здійснити витрати, тому що 
саме порівняння цих складових(витрати та доход) дозволяють визначити 
фінансовий результат підприємства. 

Отже, фінансовий результат є системою взаємопов’язаних складових: 
 Доход; 
 Витрати; 
 Фінансові результати. 
Необхідну інформацію для аналізу доходів та витрат підприємства ми 

можемо знайти на рахунку 79 «Фінансові результати» та його субрахунках: 
791 «Результат основної діяльності»;  
792 «Результат фінансових операцій»; 
793 «Результат іншої звичайної діяльності»; 
794 «Результат надзвичайних подій» [3]. 
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші 

види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна 
діяльність визначається згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» як 
операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, 
послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну 
частку його доходу. 

Інвестиційна діяльність – це придбання та реалізація тих необоротних 
активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною 
еквівалентів грошових коштів. 

Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до змін розміру і 
складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Надзвичайна подія – це подія або операція, яка відрізняється від 
звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона 
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді [7]. 

В сучасних умовах розвитку суб'єктів підприємницької діяльності 
остаточний фінансовий результат формується поступово протягом фінансово-
господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та 
включає: 

- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); 
- валовий прибуток (збиток); 
- фінансові результати від операційної діяльності; 
- фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування; 
- фінансові результати від звичайної діяльності; 
- фінансові результати від надзвичайної діяльності; 
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- чистий прибуток (збиток) [6]. 
Валовий (або балансовий) прибуток розраховується як різниця між 

чистою виручкою від проданої продукції і витрат на виготовлення цієї 
продукції(собівартість). 

Операційні доходи – це надходження від операційної діяльності суб’єкта 
господарювання, крім виручки від реалізації продукції. 

Операційні витрати пов’язанні з адміністративними витратами, втратами 
на збут, іншими операційними витратами. 

Прибуток від операційної діяльності (або операційний прибуток) – це 
валовий прибуток, який скоригований на різницю операційних доходів і витрат. 

Прибуток від звичайної діяльності – це сума операційного прибутку та 
різниці між фінансовими та іншими доходами і фінансовими та іншими 
витратами. 

Чистий прибуток – це прибуток, котрий залишається у підприємства після 
оподаткування. Саме цей прибуток підприємство використовує на свій розсуд: 
використати на споживання, чи реінвестувати. 

Отже, кожний вид діяльності підприємства можна вважати повноцінною 
мікросистемою для ідентифікації фінансового результату суб’єкта 
господарювання та розглядати їх як окремий об’єкт аналізу.  

Управління фінансовими результатами потребує безперервного 
контролю, тобто підприємства повинні намагатись максимізувати їх розмір, 
оптимізувати розподіл та ефективність використання, адже від цього залежить 
життєдіяльність підприємства. Для цього керівництво підприємств повинні 
вжити певний комплекс заходів розроблення та прийняття управлінських 
рішень за всіма основними аспектами. Одним з таких аспектів є процес 
формування фінансових результатів, щоб досягти бажаного результату, 
реалізувавши всі резерви, за рахунок проведення фінансової і інвестиційної 
діяльності. 

У формуванні фінансових результатів під час поточного управління 
виділяють такі обов’язкові етапи, як: 

- визначення необхідного розміру з урахуванням цілей підприємства; 
- аналіз поточного стану та виявлення найістотніших зовнішніх і 

внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни; 
- розрахунок планових або прогнозних величин фінансових результатів, 

що найповніше відповідає цільовим настановам; 
- розроблення конкретних заходів задля досягнення запланованих 

значень; 
- моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення корективів у 

ході реалізації намічених заходів [6]. 
Система показників фінансових результатів утворюються поетапно, як різниця 
між доходом та здійсненими витратами для отримання цього доходу. Ці 
показники визначаються факторами, на які впливають всі аспекти 
підприємницької діяльності. Визначення пріоритетності фактора, можливості 
його використання, впливає на ефективність процесу управління та 
управлінських рішень. Щоб досягти відповідних цілей підприємства, потрібно 
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керувати тими факторами, які найбільше впливають на формування фінансових 
результатів. В економічній літературі є багато різних підходів впливу на ці 
фактори. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Формування чистого прибутку підприємства 
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визначення фінансового результату. Фінансовий результат за цим методом 
визначається, як співвідношення витрат та доходів. Витрати враховуються 
лише за певними критеріями, які дають змогу встановити нову створену 
вартість та фінансовий результат. В зарубіжних країнах використовуються два 
варіанти цього методу: 

1) фінансовий результат визначається, як різниця доходів та пов’язаними 
з ними витратами у звітному періоді; 

2) фінансовий результат визначається як різниця між вартістю чистих 
активів на кінець і початок періоду за виключенням внесків капіталу і 
вилучень. 

Вважається, що ці варіанти доповнюють один одного, тому чистий 
фінансовий результат за рік повинен бути однаковий під час розрахунку за 
кожним варіантом. 

Звернемо увагу, що визначити фінансові результати можна різницею 
реалізованої продукції і витрат та зміною залишків запасів, сировини, 
матеріалів, готової продукції та незавершеного виробництва, але для 
впровадження у практику цих визначень потрібно внести істотні додаткові 
уточнення. Частково цей принцип використовується у чинній в Україні системі 
формування показників фінансової діяльності до оподаткування. 

Розглядаючи формування фінансових результатів як частину загальної 
системи господарювання,  фінансові результати пов’язані із прийняттям рішень 
щодо забезпечення необхідного їх розміру на рівні суб’єкта господарювання 
для досягнення тактичних та оперативних цілей підприємства [8]. 

Зміна доходу (виручки) від реалізації продукції та її собівартість є 
основним фактором впливу на формування чистого прибутку. З цього 
випливає, що забезпечення належного рівня збалансованості обсягів 
виробництва з виробничими потужностями організації має принципове 
значення. 

Також, сукупні витрати на виробництво, збут продукції і грошовий потік 
(в умовах ринку), який визначається як сума чистого прибутку й 
амортизаційних відрахувань - є безумовно, ще одним із факторів, що впливає на 
прибуток. 

Безумовно, велику уваги потрібно приділити процесу аналізу, адже 
оцінити зміни прибутку, встановити фактори, які впливають на розмір 
прибутку та виявити усі резерви, що дадуть змогу максимізувати 
рентабельність господарської діяльності підприємства. 

Висновки. На основі викладеного можна зробити такі висновки: 
дослідження аспектів формування фінансових результатів підприємства 
відображає, що ця проблема є досі актуальною, тому що сутність прибутку, а 
точніше розуміння сутності прибутку, повністю залежить від мети, яку ставить 
перед собою зацікавлена особа. 

На формування фінансових результатів впливають цілі підприємства, 
якщо підприємство має на меті збільшення обсягів виробництва, високі темпи 
розвитку, завоювання ринку, максимізацію прибутку, то формування 
фінансових результатів мають високі темпи зростання. Якщо підприємство має 
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на меті стабілізувати свою діяльність, то формування фінансових результатів 
буде сконцентроване на отримання суми коштів, що в змозі забезпечити 
поточну плато спроможність. А якщо в основі діяльності підприємства 
знаходяться інтереси власників, то формування остаточних фінансових 
результатів буде мати такі показники, як рентабельність інвестиційного або 
власного капіталу. 

 

Бібліографічні посилання: 
1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-ге вид. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 398с. 
2. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навч. 

закладів Спеціальності «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП 
«Рута», 2003. – 680с. 

3. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.: Центр 
учбової літератури, 2007. – 328с. 

4. Ковалев В. В. Финансы: учебник / [подред. д. ек. н., проф. В. В. Ковалева] ; [изд. 2-е] – 
М.:ООО "ТК Велби", 2003. – 512 с. 

5. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М., Фінансовий менеджмент: 
Навчальний посібник. / Херсон: К-89 Олді-плюс, 2003 р. - 240 с. 

6. Литвин Б. М. Економіко-аналітична діяльність в організації: [підручник] / Б. М. 
Литвин. – К. : Хай-ТекПрес, 2008. – 352 с. 

7. Лондар С. Л. Фінанси : навчальний посібник / С. Л. Лондар, О. В. Тимошенко. – 
Вінниця : Нова книга, 2009. – 384 с. 

8. Прохар Н. В. Історичний аспект формування сутності та порядку визначення 
фінансових результатів / Н. В. Прохар // Міжнародна науково-практична конференція 
"Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти". Ч. 2. – Полтава : 
РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 256–259. 

 

References: 
1. Bazilins'ka O.Ya. Finansovyj analiz: teoriia ta praktyka. 2-he vyd. Navch. posib. – K.: 

Tsentr uchbovoi literatury, 2011. – 398s. 
2. Butynets' F.F. Ekonomichnyj analiz: Navch. posibnyk dlia studentiv vyschykh navch. 

zakladiv Spetsial'nosti «Oblik i audyt». Za red. prof. F.F. Butyntsia – Zhytomyr: PP «Ruta», 
2003. – 680s. 

3. Dieieva N.M., Dedikov O.I. Finansovyj analiz. Navchal'nyj posibnyk. – K.: Tsentr uchbovoi 
literatury, 2007. – 328s. 

4. Kovalev V. V. Fynansy: uchebnyk / [podred. d. ek. n., prof. V. V. Kovaleva] ; [yzd. 2-e] – 
M.:OOO "TK Velby", 2003. – 512 s. 

5. Kuz'menko L.V., Kuz'min V.V., Shapovalova V.M., Finansovyj menedzhment: Navchal'nyj 
posibnyk. / Kherson: K-89 Oldi-plius, 2003 r. - 240 s. 

6. Lytvyn B. M. Ekonomiko-analitychna diial'nist' v orhanizatsii: [pidruchnyk] / B. M. Lytvyn. 
– K. : Khaj-TekPres, 2008. – 352 s. 

7. Londar S. L. Finansy : navchal'nyj posibnyk / S. L. Londar, O. V. Tymoshenko. – Vinnytsia 
: Nova knyha, 2009. – 384 s. 

8. Prokhar N. V. Istorychnyj aspekt formuvannia sutnosti ta poriadku vyznachennia 
finansovykh rezul'tativ / N. V. Prokhar // Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia 
"Oblikovo-analitychni systemy: hlobal'nyj i natsional'nyj aspekty". Ch. 2. – Poltava : RVTs 
PUSKU, 2006. – S. 256–259. 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 
приглашают принять участие в Международных научно-практических конференциях: 

 

Название конференции Дата проведения 
Последний срок 

подачи материалов 

Срок выхода из 
печати эл.версии 

сборника 
Научные исследования: тенденции 
и перспективы, Mexico City, Mexico 

28 апреля 2017 27 апреля 2017 15 мая 2017 

Актуальные вопросы современной 
науки, Valencia, Venezuela 

26 мая 2017 25 мая 2017 15 июня 2017 

Приоритетные научные 
направления, Plovdiv, Bulgaria 

30 июня 2017 29 июня 2017 15 июля 2017 

Проблемы и перспективы развития 
научной мысли, Pretoria, South 
Africa 

28 июля 2017 27 июля 2017 15 августа 2017 

Перспективы научных 
исследований, Dublin, Ireland 

25 августа 2017 24 августа 2017 15 сентября 2017 

Наука и практика: инновационный 
подход, Paris, France 

29 сентября 2017 28 сентября 2017 15 октября 2017 

Мировое научное пространство, 
Coventry, United Kingdom 

27 октября 2017 26 октября 2017 15 ноября 2017 

Наука и общество, Roma, Italy 24 ноября 2017 23 ноября 2017 15 декабря 2017 
Наука и образование, Nürnberg, 
Deutschland 

25 декабря 2017 24 декабря 2017 15 января 2017 
 

  
ТТееммааттииччеессккииее  ннааппррааввллеенниияя  ккооннффееррееннцциийй::  

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.  
Секция 2. Международная экономика. 
Секция 3. Экономика и управление предприятием.  
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.  
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.  
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система. 
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности. 
Секция 9. Математические методы в экономике. 
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба. 
Секция 11.Право. 
Секция12. Экономика туризма. 
Секция13. Менеджмент. 
Секция14.Маркетинг. 
Секция15.Психология, педагогика и образование. 
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная). 
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др. 
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы 
авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua   

Координатор конференции: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт конференції: http://conf.at.ua 
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График публикации коллективных научных монографий на 2017 год 

Название конференции, исходные данные издательства 
Срок предоставления 

материалов 
Срок выхода эл. 

версии  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Национальная безопасность: теория, методология, практика. 
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India 28 Апреля 2017 Май 2017 

Государственно-частное партнерство в условиях 
инновационного развития экономики. 
Edizioni Magi, Roma, Italy 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Конкурентоспособность предпринимательских структур: 
методы оценки и стратеги повышения. 
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Социальная экономика: теория и практика. 
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Мая 2017 Июнь 2017 

Учет, анализ и аудит: теория и практика. 
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom 28 Июня 2017 Июль 2017 

Туристическая индустрия: проблемы и решения. 
CARICOM, BARBADOS 28 Июня 2017 Июль 2017 

Тенденции развития банковской системы в современных 
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 28 Июля 2017 Август 2017 

Маркетинг: новые тенденции и перспективы.  
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 28 Июля 2017 Август 2017 

Проблемы развития денежно-кредитной системы. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 
Внешнеэкономичсекая деятельность: проблемы и 
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, 
China 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика. 
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Проблемы и перспективы развития финансовой системы. 
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education. 
Vienna 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Управление экономическими системами.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Налоговая система: социально-экономический аспект. 
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o., 
Lodz, Poland 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Социально-экономическое развитие регионов. 
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, 
Bulgaria 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

Экономика природопользования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
Современные технологии в педагогической науке. 
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada 

28 Марта 2017 Апрель 2017 

Психолого-педагогические особенности интелектуального 
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Теория и методика дополнительного образования. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Методология, теория и практика преподавания иностранных 
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France 

28 Июня 2017 Июль 2017 
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Актуальные вопросы социальной педагогики. 
CARICOM, BARBADOS 

28 Июля 2017 Август 2017 

Образование и воспитание: методология и практика.  
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE 

28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni 
Magi, Roma, Italy 

28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения. 
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Проблемы и тенденции развития школьного образования.  
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 

28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe 
Bowker. Melbourne. Australia 

28 Декабря 2017 Январь 2018 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный 
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal 28 Марта 2017 Апрель 2017 

Конституционное право: проблемы и перспективы развития. 
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States 
of America 

28 Апреля 2017 Май 2017 

Основные направления развития современной 
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United 
Kingdom 

28 Мая 2017 Июнь 2017 

Корпоративное право: вопросы теории и практики. 
Les Editions L'Originаlе, Paris, France 28 Июня 2017 Июль 2017 

Социальное законодательство в условиях глобализации.  
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland 

28 Июля 2017 Август 2017 

Гражданское право и гражданский процесс: тенденции 
развития. EDEX, Madrid, España 28 Августа 2017 Сентябрь 2017 

Право и Интернет.  Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand 28 Сентября 2017 Октябрь 2017 

Уголовное право, криминалистика и криминология: 
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS, 
Namur, Belgique 

28 Октября 2017 Ноябрь 2017 

Нотариальное право: теория и практика. 
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China 28 Ноября 2017 Декабрь 2017 

Полиция как институт общества. 
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico 28 Декабря 2017 Январь 2018 
 

Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем: 
 

1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической 
деятельностью предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514). 
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности 
субъектов хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515). 
3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации 
мировой экономики (№ государственной регистрации 0113U007516). 
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной 
регистрации 0114U006191). 
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№ 
государственной регистрации 0114U006192). 
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых 
форм в условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193). 
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189). 
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. 
регистрации 0114U006190). 
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации 
0114U006194). 
 

Координатор – секретарь оргкомитета  
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна 
тел. +38 (068) 851-75-52 
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://ecofin.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Международном еминаре-стажировке: 

«Наука и образование: европейский опыт» 
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom) 

Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 

 

Форма участия - заочная (дистанционная).  
 

Программа Международного семинара-стажировки: 

Публикация статьи в сборнике статей 
или научном журнале 

36 ч 72 ч 108 ч 

Стоимость, ЕВРО * 100 150 200 
 

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату оплаты. 
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются участникам дополнительно. 
 
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике 

научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о 
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей 
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы 
повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина) 

приглашает принять участие в  
Постоянно действующем международном семинаре-стажировке: 

«Инновационные технологиии в науке и образовании: европейский опыт» 
Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland) 

 
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших 

учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов 
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, 
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица. 
 

Руководитель программы:  
professor of Academy J. Dlugosza in Czestochowa (Poland), 

Dr.hab., MBA, 
Walery Okulicz-Kozaryn 

 
Форма участия - заочная (дистанционная). Для удобства участников, все занятия 

проводятся на русском языке. 
Участие в семинаре-стажировке возможно в трех вариантах: Минимальном, Базовом, 

Профи.  
Все варианты реализуются индивидуально, с помощью инновационных 

образовательных технологий. Участие в семинаре-стажировке автоматически является 
эффективным инструментом роста педагогического мастерства. 

 

Начало Семинара-стажировки – в течение 2-4 дней с даты проведения платежа. 
В стоимость участия входят следующие расходы: участие в международном 

семинаре-стажировке, публикация статьи в сборнике научных статей, получение 
сертификата международного образца о прохождении программы повышения квалификации, 
стоимость рассылки сборника статей и сертификата международного образца о прохождении 
программы повышения квалификации заказным письмом.  

Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий, 
французский, украинский и др. 

 
Контактная информация: 
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна 
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber) 
Skype: svetlana16471 
E-mail: conf.at.ua@gmail.com  
Сайт: http://conf.at.ua 
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Редакция научного журнала "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ" приглашает к 
сотрудничеству в рамках опубликования научных статей докторов и кандидатов наук, 
молодых ученых, докторантов, аспирантов, соискателей, адъюнктов, магистрантов, 
студентов, молодых специалистов, преподавателей, научных работников, практиков. 

 
ISSN 2311-3413  
 Журнал включен в международные наукометрические базы: 
 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
Index Copernicus International (импакт-фактор ICV 5,35  из 9) 
Ulrich's Periodicals Directory 
 
Полные тексты статей представлены в Научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU  
 
Периодичность - 1 раз в месяц 
 
Язык издания: украинский, русский, английский. 
 
Прием статей – до 28 числа каждого месяца. 

 
К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями:  
 

1. Объем статьи – 10-25 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 
литературы.  

 поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см. 
 межстрочный интервал – 1,5 
 шрифт «Times New Roman» – 14 
 абзацный отступ – 1,25 см (не допускается создание отступа с помощью 

клавиши Tab и знаков пропуска); 
 текст выравнивается по ширине; 
 ориентация – книжная, без переносов, без постраничных сносок. 
2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с 

указанием номеров страниц в соответствии источником. Например: [2] или [5, с. 131]. 
3. Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном порядке. 
4. Рисунки, таблицы и графики должны иметь названия, а в случае если их в статье 

несколько, то  и нумерацию. 
СТРУКТУРА СТАТЬИ 

. Общие требования: основной текст статьи должен содержать такие обязательные 
элементы: 

- постановка проблемы; 
- анализ последних исследований и публикаций; 
- выделение нерешенных ранее частей общей проблемы; 
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