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THE CREATIVE SCHOOL OF MANAGEMENT FOR CREATIVE ECONOMY: 

CHALLENGE OF THE TIME OR ILLUSION 
 

Анотація 
Актуальність. Виникнення і розвиток креативної економіки у сучасному глобалізаційному соціумі 

формують якісно нові вимоги до теорії і практики сучасного менеджменту. Метою дослідження 
являється визначення основних принципів креативного менеджменту для сучасної організації. Для 
досягнення поставленої мети вирішуються завдання аналізу характеристик креативної організації, 
побудови креативної економіки, становлення креативного менеджменту як інструменту 
ефективності побудови нової соціально-економічної системи. 

Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, поєднання аналізу і 
синтезу, просування від абстрактного до конкретного, узагальнення наукових досліджень вчених у 
галузях економіки та управління. 

Результати. Розгляд органістичної природи управління на противагу соціотехнічному 
підходу, який переважав в середині – кінці ХХ-го ст. Визначення основних принципів креативної школи 
менеджменту як подальшу еволюцію теорії і практики науки управління на основі гуманітарного 
підходу, застосування міждисциплінарних причинно-наслідкових зв’язків в аналізі природи управління.. 

Перспективи. Розвиток теорії і практики менеджменту у напрямі подальшого аналізу природи 
управління з огляду на зміну векторів розвитку глобальної економіки. Складність подальших досліджень 
полягає у побудові ефективного інструментарію для розвитку стратегічного бачення (на макрорівні) 
і розробки загально організаційної стратегії (на мікрорівні) на основі поєднання набутих досягнень у 
різноманітних сферах, вивчення соціально-економічних явищ сьогодення і майбутнього. 

Ключові слова: креативна економіка, творчість, креативний клас, креативна школа 
менеджменту, принципи креативного менеджменту.  
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Abstract 
Introduction. Purpose. The emergence and development of the creative economy in contemporary global 

society form a qualitatively new requirements to the theory and practice of modern management. The purpose of 
the researching is the determination of creative management principles for modern organization. To achieve the 
purpose the next targets have be decided: the analysis of creative economy features, the building of creative 
economy, introducing of the creative management as an instrument of the effective socio-economy 
systembuilding. 

Methods. In the process of researching were used logic synthesis, a combination of analysis and synthesis, 
move from the abstract to the concrete, synthesis of research scientists in the fields of economics and 
management. 

Results. The considerationon the organistic nature of management instead of socio-technological views 
during up to the end of the XX century. The determination of main creative management school principles as a 
further evolution of the management theory and practice on the base of human approach, implementation of 
interdisciplinary reason-result relations while analyzing the nature of management. 

Discussion. The development of the theory and practice of management in the conditions of new ways of 
the global economy needs to be beginning. The complexity of the further researches consists on the building .of 
effective instruments for development of strategic vision (on the macro-level) and creation of organization strategy 
(on the macro-level), based on the synergy of achievement in the different spheres of the socio-economic R&D. 

Keywords: creative economy, creation, creative class, creative school of management, creative 
management principles. 

 
Аннотация 

Актуальность. Возникновение и развитие креативной экономики в современном 
глобализационном социуме формируют качественно новые требования к теории и практики 
современного менеджмента. Целью исследования является определение основных принципов 
креативного менеджмента для современной организации. Для достижения поставленной цели 
решаются задания анализа характеристик креативной организации, построение креативной 
экономики, создание креативного менеджмента как инструмента эффективного построения новой 
социально-экономической системы.  

Методы. В процессе исследования использованы методы логического обобщения, сочетание 
анализа и синтеза, продвижение от абстрактного к конкретному, обобщения научных исследований 
ученых в области экономики и управления. 

Результаты. Взгляд на органистическую природу управления в противоположность 
социотехническому подходу, превуалирующего в середине – конце ХХ-го ст. Определение основных 
принципив креативной школы менеджмента как последовательную эволюцию теории и практики 
науки управления на основе гуманитарного подхода, применения междисциплинарных причинно-
последственных связей в анализе сущности управления. 

Перспективы. Развитие теориии и практики менеджмента в направлении дальнейшего анализа 
природы управления, исходя из изменения векторов развития глобальной экономики. Сложность 
дальнейших исследований состоит в построении эффективного инструментария для развития 
стратегического видения (на макроуровне) и разработке общеорганизационной стратегии(на 
микроуровне) на основе синергии приобретенных достижений в различных сферах изучения 
социально-экономических современности и будущего.  

Ключевые слова: креативная экономика, творчество, креативный класс, креативная школа 
менеджмента, принципы креативного менеджмента.  
 

Актуальність. У світі все активніше розвивається нова концепція соціально-
економічного розвитку, що висуває культурні ресурси і творчість на перший план 
сучасної постіндустріальної економіки. Цей інноваційний вектор, який набув широкого 
значення на початку ХХІ століття, із процесами глобалізації і новою та надновою 
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економікою, і називають його творчою, або креативною економікою (creative economy). 
У контексті розвитку креативної економіки вельми актуальним являється розгляд її 

імплементації, зокрема, інструментів менеджменту, які, на відміну від класичних підходів, 
були би адекватними вимогам сучасного соціуму. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У розвинутих країнах світу вже давно 
оцінили можливості креативної економіки для розвитку, як світової економіки в цілому так 
і окремих міст, територій та країн загалом. Для них вона набула актуальності ще з 2000 
року, коли вперше журналом «BusinessWeek», було введено дане поняття у науковий 
обіг та стало тим засобом, що дозволяє вивести країну із затяжної фінансової кризи, 
сформувати позитивний імідж держави, та закріпити її лідируючі позиції у світі. Серед 
зарубіжних та вітчизняних науковців, які присвятили свої дослідження питанням розвитку 
креативної економіки варто виділити наступних: Дж. Хокінс, Ч. Лендрі, Р.Флоріда, 
Т.Флемінг, Дж. Поттс, П.Лінднер, М. Меттьюс, Дж. О’Конор, Е.Мельвіль, Е.Зеленцова, 
Л. Вистряков, Й. Клоудова, В. Козюк,  Є. Савельєв, О. Сохацька, С. Юрій та ін.  

Сучасні дослідники розглядають креативність як процес створення на базі знань 
нових практичних форм, а основою розвитку креативної економіки – принцип «трьох Т» 
економічного розвитку: “технології, таланту і толерантності”. Сьогодні креативність 
розглядається як визначальний фактор формування сучасної постіндустріальної 
цивілізації та необхідний атрибут успішного розвитку нової та наднової економік – 
відтіснивши традиційні фактори економічного розвитку економічних систем – добре 
налагоджену інфраструктуру, місце розташування, природні ресурси, на перший план 
виходять людські здібності, талант, мотивації та відношення до культури [1, с. 23; 2, с. 
90]. 

Як свідчать сучасні дослідження, взаємодія культури, творчості, економіки та 
інноваційних технологій для створення інтелектуальної власності є перспективним 
джерелом доходу і нових робочих місць, а також сприяє соціальній взаємодії, 
міжкультурному діалогу, професійному та особистісному розвитку людей [3, с. 94]. 

Мета. Визначення основних принципів креативного менеджменту для сучасної 
організації в умовах розвитку креативної економіки. Для досягнення поставленої мети 
вирішуються завдання аналізу характеристик креативної організації, побудови креативної 
економіки, становлення креативного менеджменту як інструменту ефективності побудови 
нової соціально-економічної системи.  

Методи. В процесі дослідження використані методи логічного узагальнення, 
поєднання аналізу і синтезу, просування від абстрактного до конкретного, узагальнення 
наукових досліджень вчених у галузях економіки та управління. 

Результати. На відміну від термінів щодо індустріальної цивілізації, в кінці ХХ-го ст. 
виникли такі категорії, як глобалізація та постіндустріальна цивілізація, економіка знань, 
інформаційна економіка, нині ж мовиться про креативну економіку, що використовує 
досягнення економіки знань і ґрунтується на матеріалізації нових ідей і задумів. 
Креативна економіка – це економіка творчого сектора, до якого відносяться в основному 
процеси у сфері послуг, проте результати цієї діяльності можна виявити практично у всіх 
галузях економіки. Вона спирається на високу питому вагу креативного класу, який 
вважається генератором ідей і нових підходів як у сфері науково-дослідної діяльності, 
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так і в бізнесі, мистецтві, культурі або дизайні [3, с. 96]. 
Креативна економіка поєднує економічні, культурні та соціальні процеси, засновані 

на нових технологіях та інтелектуальній власності, що сприяє створенню творчого 
середовища та культурному взаємообміну між цивілізаціями, а також сучасному 
економічному зростанню та соціально-економічному розвитку, що призводить до 
розвитку людського потенціалу на основі знань та інноваційної діяльності та сприяє 
міжнародній інтеграції. 

Вимоги креативної економіки до здібностей і компетенції людських ресурсів 
відрізняються від пропонованих до них вимог з боку виробництва. Процес виробництва 
не вимагає від людей спеціальних творчих здібностей, оскільки мова йде про 
виробництво великих серій однієї і тієї ж продукції. Креативний сектор, навпаки, працює з 
оригінальними, часом дотепними ідеями, творчим потенціалом людини, його продукція 
далеко не серійна, часто мова йде про єдиний у своєму роді екземпляр. 

Усе це формує інші вимоги до якості трудових ресурсів. Від працівників креативного 
сектора потрібна здатність до творчого мислення, генерації нових ідей, оригінальних 
рішень, освоєння нових технологій. Тому однією з основних вимог є високий рівень 
професійної підготовки, яка відіграє важливу роль у формуванні креативної економіки. 
Йдеться насамперед про розвиток індивідуальних творчих здібностей людини. Системи 
навчання, які змушують просто зубрити матеріал, втрачають сенс. 

Наступним важливим фактором, що сприяє підвищенню частки креативного 
сектору, є наявність творчого простору, його відкритість, що дозволяє творчим 
особистостям генерувати нові ідеї. Необхідно, щоб творче середовище було 
толерантним, здатним прийняти кожного незалежно від його поглядів, культурних 
цінностей, віросповідання, підходів до вирішення проблем.  

Розвиток креативної економіки заснований на новому феномені – на необмежених 
ресурсах економічного зростання, на здатності людини до творчості. Оволодіння цими 
ресурсами може призвести до широкомасштабних змін, причому не тільки в економічній 
теорії, що ґрунтується на законі обмеженості ресурсів і факторів виробництва [3, с. 92-
93]. 

У таких умовах дуже потрібне стратегічне і оперативне реагування менеджменту  
організацій на зміни, що відбуваються у сучасному турбулентному середовищі. Праця 
стає ще більш творчою, а динамічність організаційного довкілля знижує можливість 
втручатися в дії кожного працівника. 

Тому теорія і практика сучасного управління опинилися перед проблемами, які не 
досліджувалися класичними школами менеджменту, і слід вести мову про необхідність 
започаткування нового етапу у розвитку науки менеджменту, а саме – креативної школи 
менеджменту, яка (можливо) буде побудована на таких принципах, частково окреслених 
національними і європейськими дослідниками1: 

- холізм, який об’єднує управління у всеохоплюючу організаційну функцію, коли 
                                                        
1 Витоки креативного менеджменту можна віднайти ще у поглядах Аристотеля, який вважав, що методом пізнання і 
прийняття рішень не може бути містицизм, а реальність пізнається через почуття й аналіз причин явищ [4; с. 37-38]. 
Дослідження природи креативної організації згадуються у принципах продуктивності одного з класиків школи наукового 
менеджменту  Г. Емерсона[5; с. 73-74]. Сучасні дослідження креативного менеджменту концентруються загалом навколо ідеї 
дрімкетінгу (від англ. dream+marketing) “гуру” сучасної управлінської науки Т. Пітерса [6; cc. 126 - 131]. 
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кожен з працівників, який стикається у своїй роботі з людьми, являється менеджером; 
- синергія, як вміння об‘єднати виробничу, технологічну, економічну і управлінську 

ефективність; 
- проактивність, яка викликає не лише реакцію на проблеми і ситуації, що 

створюються середовищем, а й моделювання і реалізацію слушних для організації змін 
середовища; 

- глокальність (від англ. global+local) – “думати глобально, діяти локально” – 
зосередження власних зусиль на досягненні загально організаційних; 

- унісокулізація (від англ. universal+social+cultural) – міждисциплінарний підхід до 
аналізу культури середовища і реалізації управлінських рішень на основі  
багатогалузевих знань екології людини; 

- гументтизація (від англ. humanbeing+management) як всеохоплюючий 
організаційний вплив (зокрема, багатонаціональних корпорацій і міжнародних 
організацій) на формування бажаних для себе середовища і поведінку людини – від 
визначення мрій до встановлення меж створення, поширення і розподілу знань; 

- мантінг (від англ. managementbyteaching) – вихід організаційної культури за межі 
внутрішнього середовища і включення контактної аудиторії до внутрішнього середовища 
організації; 

- моребілітація (від англ. moral+responsibility+ability) – здатність і готовність до 
прийняття моральної відповідальності за прийняті рішення перед внутрішнім і зовнішнім 
середовищем; 

- пожертва, на відміну від класичних поглядів на людину в організації, зміна 
вектору від досягнення власних цілей за рахунок організації на підпорядкованість 
власних цілей організаційним; 

- інтуїтивність, за якої рішення приймаються не на основі соціо-технічного 
аналізу, а ґрунтуються на сплаві знань, логіки і досвіду; 

- творчість, а саме вихід за межі вузькоспеціалізованого підходу до виконання 
організаційних функцій; 

- фасилітація, тобто створення і управління самостійними командами 
професіоналів, здатних вирішувати будь-яку поставлену задачу, без втручання у їх 
операційну діяльність [3; 7; 8; 9]. 

Висновки і перспективи. Розвиток теорії і практики менеджменту у напрямі 
подальшого аналізу природи управління з огляду на зміну векторів розвитку глобальної 
економіки стоять перед викликами світового гуманітарного соціуму. Комплексність і 
складність подальших досліджень полягає у побудові ефективного інструментарію для 
розвитку стратегічного бачення (на макрорівні) і розробки загально організаційної 
стратегії (на мікрорівні) на основі поєднання набутих досягнень у різноманітних сферах 
вивчення соціально-економічних явищ сьогодення і майбутнього. 

Наведені викладки про започаткування креативної школи менеджменту носять 
вельми дискусійний характер – адже вони не вписуються у загальні постулати 
управління науки як галузі. Проте, з огляду на те, що після кількісної школи у 50-х рр. ХХ-
го ст., як завершального етапу наукового управління, появи концепцій ситуаційного і 
системного менеджменту пройшло понад 40 років, варто замислитися над новими 
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феноменами у теорії і практиці управління. 
Менеджмент початку ХХІ-го ст. стоїть перед викликами глобалізації і новою якістю 

людського професіоналізму і творчості. Питання про те, чи здатен ортодоксальний 
менеджмент вижити у сучасному природному стані і розвитку глобального середовища 
все ще залишається відкритим для сучасних дослідників. 
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STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Анотація 
Актуальність. У світлі останніх політичних та економічних подій в Україні відносини з 

Європейським Союзом набули цілком нового забарвлення. У червні 2014 р. було підписано Угоду про 
асоціацію між ЄС та Україною. Основне її призначення це перехід від партнерства і співробітництва 
між Україною та ЄС до політичної асоціації та економічної інтеграції. У зв’язку із цим, змінились 
зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні пріоритети України. Двостороння економічна співпраця 
активізувала торговельні відносини. Метою статті є проведення аналізу сучасного стану 
торговельних відносин  між Україною та Європейським Союзом, окреслення проблем розвитку 
економічних відносин України з країнами ЄС та математичне обґрунтування перспектив 
налагодження таких торговельних зв’язків. 

Методи. Удосконалення зовнішньоекономічної державної політики, вироблення та прийняття 
ефективних рішень у сфері налагодження зовнішньоторговельних зв’язків є неможливим без 
застосування відповідного математичного інструментарію. Одним із яких є інструментарій 
гравітаційного моделювання, що дозволяє виявити чинники впливу на зовнішньоторговельні зв'язки 
між країнами. Також  використано методи аналізу й синтезу з метою всебічного вивчення 
досліджуваної проблеми, метод узагальнення – для логічного представлення результатів 
дослідження. 
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Результати. У статті проаналізовано динаміку обсягів, структуру експорту і імпорту 
українських товарів та послуг на європейський ринок.  Побудовано гравітаційну модель, яке описує 
динаміку зовнішньоторгового обороту між Україною та Європейським Союзом. Визначено, що 
найбільш значним у часі фактором впливу на обсяг торгівлі між ними є чисельність населення 
України (це свідчить про зростання частини трудомісткої продукції в експорті), значущість обсягів 
ВВП є малою. Відзначено позитивні тенденції у двосторонньому торговельно-економічному 
співробітництві між ЄС та Україною. 

Перспективи. Застосування інструментарію математичного моделювання інтеграційних 
процесів дасть можливість вносити своєчасні зміни у зовнішньоекономічну політику України, що, в 
свою чергу, буде сприяти сталому розвитку взаємовигідної співпраці з Європейським Союзом. 

Ключові слова: гравітаційна модель, Європейський Союз, торговельні відносини, експорт, 
імпорт, торговельно-економічне співробітництво. 
 

Abstract 
Introduction, Purpose. In light of recent political and economic developments in Ukraine with the 

European Union acquired a completely new color. In June 2014 signed an Association Agreement between 
the EU and Ukraine. Its main purpose is the transition from partnership and cooperation between Ukraine and 
the EU to political association and economic integration. In this connection, changed foreign policy and foreign 
economic priorities of Ukraine. Bilateral economic cooperation has intensified trade relations. The article aims 
to analyze the current state of trade relations between Ukraine and the European Union, to identify issues of 
economic relations between Ukraine and the EU and mathematical justification prospects of establishing trade 
relations. 

Methods. Improvement of foreign public policy formulation and effective decision-making in establishing 
trade relations is impossible without the use of appropriate mathematical tools. One of which is the 
gravitational modeling tool that allows you to identify the factors that influenced foreign trade relations between 
the countries. Also used methods of analysis and synthesis in order to fully study investigated problem, the 
method of synthesis - the logical presentation of research results. 

Results. The article analyzes the dynamics of structure of exports and imports of Ukrainian goods and 
services to the European market. Powered gravity model that describes the dynamics of foreign trade turnover 
between Ukraine and the European Union. Determined that the most significant factor in time to influence the 
volume of trade between them is the population of Ukraine (it shows the growth of labor-intensive products in 
exports), the importance of GDP is low. Noted positive trends in bilateral trade and economic cooperation 
between the EU and Ukraine. 

Discussion. Use of mathematical modeling tools will enable the integration process to make timely 
changes in foreign policy of Ukraine, which in turn will promote sustainable development of mutually beneficial 
cooperation with the EU. 

Keywords: gravity model, the European Union, trade relations, export, import, trade and economic 
cooperation. 
 

Аннотация 
Актуальность. В свете последних политических и экономических событий в Украине 

отношения с Европейским Союзом получили вполне новую окраску. В июне 2014 было подписано 
Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Основное ее назначение это переход от 
партнерства и сотрудничества между Украиной и ЕС к политической ассоциации и экономической 
интеграции. В связи с этим, изменились внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты 
Украины. Двусторонняя экономическое сотрудничество активизировала торговые отношения. 
Целью статьи является проведение анализа современного состояния торговых отношений между 
Украиной и Европейским Союзом, определение проблем развития экономических отношений 
Украины со странами ЕС и математическое обоснование перспектив налаживания таких торговых 
связей. 

Методы. Совершенствование внешнеэкономической государственной политики, выработки 
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и принятия эффективных решений в сфере налаживания внешнеторговых связей невозможно без 
применения соответствующего математического инструментария. Одним из которых является 
инструментарий гравитационного моделирования, что позволяет выявить факторы влияния на 
внешнеторговые связи между странами. Также использованы методы анализа и синтеза с целью 
всестороннего изучения исследуемой проблемы, метод обобщения − для логического 
представления результатов исследования. 

Результаты. В статье проанализирована динамика объемов, структуру экспорта и 
импорта украинских товаров и услуг на европейский рынок. Построено гравитационную модель, 
которая описывает динамику внешнеторгового оборота между Украиной и Европейским Союзом. 
Определено, что наиболее значительным во времени фактором влияния на объем торговли между 
ними является численность населения Украины (это свидетельствует о росте части трудоемкой 
продукции в экспорте), значимость объемов ВВП мала. Отмечены положительные тенденции в 
двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Украиной. 

Перспективы. Применение инструментария математического моделирования 
интеграционных процессов позволит вносить своевременные изменения в внешнеэкономическую 
политику Украины, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию 
взаимовыгодного сотрудничества с Европейским Союзом. 

 Ключевые слова: гравитационная модель, Европейский Союз, торговые отношения, 
экспорт, импорт, торгово-экономическое сотрудничество. 

 
Актуальність. Одним з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності 

України є розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва з 
країнами ЄС в рамках європейської економічної інтеграції. Перш за все, для України 
процес такої економічної взаємодії має багато позитивних моментів, серед яких: 
модернізація економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій, оволодіння наукоємними технологіями, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць, можливість виходу на 
внутрішній ринок ЄС. Низку практичних кроків як з боку української влади, такі і офіційних 
органів Євросоюзу, у цьому напрямку вже зроблено. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні питання 
зовнішньоекономічних відносин України, зокрема й з країнами-членами ЄС, 
досліджували такі вчені як Е. Авдокушин, О. Кірєєв, І. Ансофф, Г. Немиря, Ю. Кахович, 
А. Голованюк, М. Прімак, О. Крамарева та ін. І. Троєкурова, К. Пєлєвіна, О. Полякова, 
В. Шликова, Т. Ускова, В. Асанович та ін. закцентували свою увагу на проблематиці 
моделювання зовнішньоекономічної діяльності, динаміки показників 
зовнішньоторговельних зв’язків, структури зовнішньоторговельних зв'язків України і т.п. 

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану торговельних відносин  між 
Україною та Європейським Союзом, окреслення проблем розвитку економічних відносин 
України з країнами ЄС та математичне обґрунтування перспектив налагодження таких 
торговельних зв’язків. 

Методи. Для моделювання торгово-економічної інтеграції України та ЄС можна 
застосувати гравітаційні моделі країн, що відображають пряму залежність 
зовнішньоторговельного обороту від економічного потенціалу двох країн та зворотну від 
відстані між ними. Саме розмір економіки країн визначає попит та пропозицію, а відстань 
між ними важлива з погляду витрат на торгівлю товарами, які зростають із її 
збільшенням. 
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Існують різні варіанти гравітаційних моделей, у яких в якості змінних 
використовуються показники чисельності населення, площі країн, довжини границі, а 
також фіктивні змінні, що відповідають за соціально-політичні, кліматичні й інші 
розбіжності між країнами. Гравітаційні моделі визначають залежність односпрямованого 
зовнішньоторговельного потоку від параметрів внутрішньо економічного стану як країни-
експортера, так і країни-імпортера. 

Для вирішення поставлених у статті задач також  використано методи аналізу й 
синтезу з метою всебічного вивчення досліджуваної проблеми, метод узагальнення – 
для логічного представлення результатів дослідження. 

Результати. У 2014 р. Європейський Союз став головним торговельним партнером  
України. Хоча обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ЄС становив лише 
44297,4 млн. дол. США (у 2013 р. – 51735,3 млн. дол. США; у 2012 р. – 50917,4 млн. дол. 
США; у 2011 р. – 50848,3 млн. дол. США), проте частка у загальному обсязі торгівлі 
зросла до 35,8% (у 2013 р. – 31,9%; у 2012 р. − 29%). В свою чергу, обсяг імпорту з країн 
ЄС сформувався у обсязі 23995,3 млн. дол. США або 40,0% від загального обсягу 
імпорту в Україну. У попередні роки він був набагато більшим: у 2013 р. − 31289,8 млн. 
дол. США (або 37%); у 2012 р. – 29947 млн. дол. США (або 32,7%). У двосторонній 
торгівлі між Україною та Євросоюзом залишається негативне сальдо. Однак його розмір 
є найменшим за останнє десятиліття: 3693,2 млн. дол. США у 2014 р.; 10844,3 млн. дол. 
США у 2013 р.; 8976,6 млн. дол. США у 2011 р. 

Серед основних торговельних партнерів України у 2014 р. були Німеччина (17,9%), 
Польща (13,5%), Італія (9,3%), Угорщина (7,0%), Великобританія (5,8%) та Нідерланди 
(5,1%).  

У 2014 р. основна частка українського експорту знову ж таки припадала на Польщу 
− 13,6% (15,2% у 2013 р.), Італію −12,7% (14,1% у 2013 р.), Німеччину − 10,2% (9,6% у 
2013 р.), Угорщину − 7,7% (9,6% у 2013 р.) та Нідерланди − 6,8% (6,2% у 2013 р.). 
Розширились експортні можливості українських товаровиробників у Великобританії 
(5,9%) та Іспанії (5,9%).  

Найбільше товарів і послуг до України імпортується з Німеччини (24,3% до 
загального обсягу), Польщі (13,4% до загального обсягу), Італії (6,5% до загального 
обсягу), Угорщини (6,4% до загального обсягу), Франції (5,8% до загального обсягу) та 
Великобританії (5,7% до загального обсягу). За 2014 р. зменшилась частка Німеччини (у 
2013 р. − 25,0%), Польщі (у 2013 р. − 15,1%), Італії (у 2013 р. − 7,7%) та Франції (у 2013 р. 
− 6,4%)  у загальному обсязі імпорту з країн ЄС,  для Угорщини (у 2013  р.  − 5,2%)   та 
Великобританії (у 2013 р. − 4,2%), навпаки − зросла. 

Європейський Союз у 2014 р. став єдиним міжнародним торговельним партнером 
України, для якого було зафіксовані позитивні тенденції у зростанні експорту (100,7% до 
2013 р.; 97,5% до 2012 р.). Наблизились до ЄС за даним показником Китай (98,9% до 
2013 р.) і Туреччина (93,9% до 2013 р.). При цьому, різко скоротився обсяг зовнішньої 
торгівлі України із країнами СНД: експорт − 69,0% до 2013 р.; імпорт − 63,0% до 2013 р. У 
попередні роки він відповідно становив: 87,2% до 2012 р. і 81,0% до 2012 р. 

Загальний обсяг торгівлі товарами між Україною та ЄС у 2014 р. склав 38064,5 млн. 
дол. США або 35,1% від загального обсягу торгівлі товарами України. У 2013 р. він був на 
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рівні 43340,4 млн. дол. США (31,4% загального обсягу торгівлі товарами). Експорт 
товарів до країн ЄС у 2014 р. зафіксований в обсязі 17004,7 млн. дол. США або 31,5% від 
загального експорту України, а у 2013 р. − 16 573,5 млн. дол. США або 26,6% від 
загального експорту України. Щодо імпорту товарів до України з країн ЄС, то він у 2014 р. 
становив  21059,8 млн. дол. США або 38,7% від загального імпорту України, а у 2013 р. − 
26 766,9 млн. дол. США або 35,3% від загального імпорту України 

У двосторонній торгівлі між Україною та ЄС торговельними партнерами 
зберігається негативне сальдо, яке зменшилось у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року на 6138,3 млн. дол. США та зафіксовано у розмірі 4055,1 млн. дол. США. 
Позитивне сальдо торгівлі товарами в України є з такими країнами ЄС як Болгарія, 
Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Кіпр, Португалія, Словаччина, Угорщина та Хорватія. 

Основні товарні групи українського експорту до ЄС наведено у табл. 1.  Їх питома 
вага у загальному обсязі експорту України до держав-членів ЄС в 2014 р. становила 
64,0% або 10878,0 млн. дол. США. 

Таблиця 1 
Основні товарні групи українського експорту до ЄС у 2014 р.* 

Назва 
(товарна група УКТЗЕД) 

Обсяги експорту, 
млн. дол. США 

2014/ 
2013,% 

Частка у торгівлі з 
ЄС,% 

2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 
Чорнi метали (72) 4 061,0 3 891,4 95,8 24,5 22,9 
Зерновi культури (10) 1 719,3 1 805,4 105,0 10,4 10,6 
Електричнi машини і устаткування (85) 1 492,2 1 649,7 110,6 9,0 9,7 
Руди, шлаки та зола (26) 1 714,9 1 582,1 92,3 10,3 9,3 
Енергетичні матеріали (27) 1 047,3 1 030,4 98,4 6,3 6,1 
Насіння і плоди олійних рослин (12) 1 247,6 919,0 73,7 7,5 5,4 

*Джерело: [7]. 
 
Слід наголосити на тому, що режим автономних торговельних преференцій, 

запроваджений ЄС з квітня 2014 р., не мав суттєвого впливу на номенклатуру 
українського експорту до Євросоюзу. 

Імпортну залежність України від ЄС за товарними групами відображає табл. 2.  
Таблиця 2 

Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС* 

Назва 
(товарна група УКТЗЕД) 

Обсяги імпорту, 
млн. дол. США 

2014/ 
2013, 

% 

Частка у торгівлі 
з ЄС,% 

2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її 
перегонки (27) 3 012,5 3 790,1 125,8 11,3 18,0 

Котли, машини, апарати і механічні пристрої (84) 3 350,7 2 277,4 68,0 12,5 10,8 
Фармацевтична продукція (30) 2315,5 1 826,2 78,9 8,7 8,7 
Полімерні матеріали, пластмаси (39) 1 777,2 1 468,1 82,6 6,6 7,0 
Електричні машини і устаткування (85) 1 766,4 1 403,2 79,4 6,6 6,7 
Наземні транспортні засоби, крiм залізничних (87) 2 754,2 1 198,8 43,5 10,3 5,7 
Папір та картон (48) 1 138,3 743,9 65,4 4,3 3,5 

*Джерело: [7]. 
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Питома вага зазначених товарів у загальному обсязі імпорту становить 60,4% 
або12707,7 млн. дол. США. На фоні погіршення економічної та політичної ситуації в 
Україні суттєво зросла частка торгівлі з ЄС по енергетичних матеріалах, зокрема нафті 
та продуктах її перегонки. 

Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС у 2014 р. зменшився з 8407,7 млн. 
дол. США у 2013 р. до 6834,7 млн. дол. США. Однак у відсотковому співвідношенні зріс з 
38,6% (у 2013 р.) до 40,3% загального обсягу торгівлі послугами України. За минулий рік 
експорт послуг до країн ЄС зменшився на 306,7 млн. дол. США і становив 3889,0 млн. 
дол. США (або 34,5% від загального обсягу послуг). Суттєво зменшився імпорт послуг з 
країн ЄС – на 1266,2 млн. дол. США. Обсяг імпорту послуг у 2014 р. склав лише 
2945,8 млн. дол. США або 51,9% від загального імпорту послуг в Україну. Однак це не 
завадило у двосторонній торгівлі послугами зберегти позитивне сальдо на рівні 
943,2 млн. дол. США. У 2013 р. − 959,5 млн. дол. США. 

У 2014 р. основними партнерами України в ЄС у торгівлі послугами залишаються 
Великобританія, Німеччина, Кіпр, Нідерланди, Австрія та Польща. Серед послуг, наданих 
країнам ЄС, скоротилися обсяги транспортних послуг, ділових, пов’язаних з подорожами, 
пов’язаних з фінансовою діяльністю. Зросли обсяги послуг у сфері телекомунікації, 
комп’ютерних та інформаційних послуг. Серед послуг, одержаних від країн ЄС, 
скоротилися обсяги роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної 
власності, ділових, у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних, 
транспортних, а зросли − обсяги послуг, пов’язаних з подорожами. 

Незважаючи на певну позитивну динаміку у налагодженні торговельних відносин 
України із ЄС, існує низка проблем, з якими стикаються вітчизняні товаровиробники. По-
перше, українські товари на європейських ринках є неконкурентоспроможні.  По-друге, 
ускладненнями від інтеграції України до ЄС можуть стати зростання конкуренції від 
розвинутих фірм європейських країн, згортання низки галузей вітчизняного виробництва, 
ліквідація неконкурентоспроможних підприємств, втрата українськими експортерами 
традиційних ринків збуту та ін. По-третє, високий рівень митного тарифного захисту 
стосовно низки товарів українського експорту. По-четверте, високий ступінь зовнішнього 
ризику залежності від ціни на імпортований російський газ і нафту, внаслідок значної 
енергозалежності вітчизняної економіки. По-п’яте, курсові коливання гривні відносно 
валют інших країн. По-шосте, слабке державне стимулювання розвитку 
експортноорієнтованих галузей національної економіки. По-сьоме, застосування 
антидемпінгових заходів до України. 

Перспективи торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС 
суттєво зростуть зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС (ПВ ЗВТ) в рамках Угоди про асоціацію. Імплементація Україною її 
положень дасть змогу значно розширити доступ українських експортерів до ринку ЄС, 
стане ефективним механізмом поступової інтеграції економіки України до внутрішнього 
ринку ЄС. 

Розвиток взаємовигідних торгівельних зв’язків між Україною та ЄС має велике 
значення для обох сторін. У зв’язку із цим, питання прогнозування і визначення 
ефективності інтеграційного процесу між ними не втрачає своєї актуальності як з 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
17 

наукової, так і практичної точок зору. 
Для моделювання зовнішньої торгівлі та прогнозування товарних потоків між 

країнами в літературі, як правило, використовуються гравітаційні моделі Я. Тінбергена і 
Х. Ліннемана [8, С. 133-142.]. Модель Я. Тінбергена пов’язує обсяги торгівлі двох країн з 
розмірами їх економік і відстанню між ними. Модель Х. Ліндемана припускає, що торгівля 
залежить також від політичних і культурних чинників, від того, чи є країни сусідами, від 
наявності ресурсів та ін. Цей метод дозволяє прогнозувати потенційні довгострокові 
торговельні потоки. Гравітаційні моделі дозволяють спрогнозувати потенціальні 
довгострокові торговельні потоки і дають якісну характеристику факторів, що впливають 
на розмір і структуру зовнішньоторговельного обороту. 

На основі даних табл. 3 за допомогою інструментарію пакету Statistica 8.0 
побудовано гравітаційну модель Х. Ліндемана, яка дозволяє проаналізувати характер 
зовнішньоекономічної взаємодії України та ЄС. 

Таблиця 3 
Вихідні дані для знаходження параметрів гравітаційної моделі, що описує динаміку 

товарообороту між Україною та країнами ЄС* 

Джерело: сформовано на основі даних: [1-6]. 
**(Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя) 

 
Рівняння гравітаційної моделі Я. Тінбергена, яке описує динаміку 

зовнішньоторгового обороту між Україною та ЄС, має наступний вигляд: 
 

04,587,695,41
j

86,10,000194 jіiij NNYYX ××××= ,   99830253,0R 2 = ,    (1) 
 

де ijX  − вартість торгового потоку з країни i  в країну j ; j,YYi − показники, що 
характеризують номінальні ВВП відповідних країн, в національній валюті;  jі NN ,  − 
чисельність населення в кожній країні;  

Рік Чисельність 
наявного насе-
лення в Україні, 

станом на 1 січня; 
тис. осіб; ( іN ) 

Чисельність 
населення 

країн  
ЄС, тис. 

осіб; ( jN ) 

ВВП 
України,  

(у фактич-
них цінах; 
млн.грн.); 

( iY ) 

ВВП ЄС 
млрд. дол. 
США (за 

ПКС, 
реальний 

ВВП); ( jY ) 

Експорт, 
млн. дол. 

США 
 

Імпорт, 
млн. 
дол. 
США 

Товаро- 
оборот 

млн. дол. 
США 
( ijX ) 

2004 47622,4 492653,2 345113 11650 12567,6 10443,5 23011,1 
2005 47280,8 494702,1 441452 12180 11999,8 13490,5 25490,3 
2006 46929,5 496544,0 544153 13060 14359,7 17988,9 32348,6 
2007 46646,0 498408,5 720731 14430 16896,1 24815,2 41711,3 
2008 46372,7 500418,3 948056 14910 22195,8 32705,2 55167,1 
2009 46143,7 502186,1 913345 14430 12538,8 18487,6 31026,4 
2010 45962,9 503234,8 1082569 14820 16280,1 22180,8 38460,9 
2011 45778,5 504494,4 1302079 15390 21638,8 29209,5 50848,3 
2012 45633,6 504056,5 1411238 15630 20970,4 29947,0 50917,4 
2013 45553,0 505115,0 1465198 15830 20445,5 31289,8 51735,3 
2014** 45426,2 506824,5 1566728 17610 20302,1 23995,3 44297,4 
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При побудові моделі торгівлі між країнами, змінну ijD  (відстань між країнами) було 
виключено через її постійність у часі. 

Модель (1) є адекватною, оскільки виконується умова F -критерію Фішера: 
25,1906,294 =>= tablFF  при ступенях свободи 41 =V  і 22 =V  та рівні значущості 

05,0=a . Всі коефіцієнти є значимими ( 36,50 =t ; 73,121 =t ; 55,42 =t ; 93,63 =t ; 
67,54 =t  більші за 303,4=tablt  при 05,0=a  і 2=V ). 

Економічна інтерпретація моделі (1) дозволяє стверджувати, що при збільшенні 
ВВП України на 1% товарооборот з ЄС збільшиться на 1,86 %, а при збільшенні ВВП ЄС 
на 1% − збільшиться на 5,04%. Відповідно при збільшенні чисельності населення України 
на 1% товарооборот з ЄС збільшиться на 69,87%, а при збільшенні чисельності 
населення ЄС на 1% – збільшиться лише на 5,04 %. Отже, зовнішньоторговельні потоки 
між Україною та ЄС значно менше залежать  від ВВП країни-експортера. Натомість 
більшу значущість мають показники чисельності населення країни-експортера, що може 
свідчити про зростання частини трудомісткої продукції в експорті. 

Висновки і перспективи. Беручи до уваги результати гравітаційного моделювання, 
можна говорити, що в України у найближчій перспективі є значний потенціал для 
збільшення взаємних товарних потоків із країнами ЄС і подальшої інтеграції в 
європейський економічний простір. 

Застосування інструментарію економіко-математичного моделювання інтеграційних 
процесів дає можливість вносити своєчасні зміни у зовнішньоекономічну політику 
України, що, в свою чергу, буде сприяти сталому розвитку взаємовигідної співпраці з 
Європейським Союзом. 

Таким чином, розвиток торговельних відносин України з ЄС у довгостроковій 
перспективі має залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики. Для 
цього необхідно розробити ефективний механізм інтеграції національного господарства 
до загальноєвропейського економічного простору шляхом розширення доступу 
українських товарів на європейські ринки, ліквідації економічних бар'єрів у торгівлі тощо. 
Затвердити порядок та умови надання державної підтримки вітчизняним 
товаровиробникам. Гармонізувати законодавство відповідно до стандартів ЄС і СОТ, що 
дозволить сформувати економічні й правові передумови для створення зони вільної 
торгівлі «Україна – ЄС». 
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ANALYSIS AND WAYS OF ORGANIZATION IMPROVING THE PRODUCTION 

OF MILK CATTLE – BREEDING PRODUCTS IN LVIV REGION 
 

Анотація 
Актуальність. Особливу увагу у статті приділено аналізу сучасного стану організації 

виробництва молока і молочної продукції у Львівській області. Проаналізовано основні проблеми, які 
існують у молочній галузі, зокрема, на підставі статистичних даних, досліджено динаміку 
виробництва молока за категоріями господарств, поголів’я худоби та надій молока від однієї корови 
за певний період. Метою даної статті є узагальнення основних тенденцій та окреслення 
перспектив виробництва основних видів продовольчої продукції – молока та молокопродуктів у 
Львівській області в аспекті забезпечення продовольчої безпеки держави на регіональному рівні. 

Методи. Методологічною базою даної статті є теоретичні та прикладні основи ринкової 
економіки; праці та наукові розробки провідних вчених-економістів з питань ринкових відносин та 
формування інфраструктури ринку молока і молочних продуктів. В роботі застосовані такі методи: 
монографічний – для дослідження стану молочного скотарства та виробництва молока в Львівській 
області; економіко-статистичний – при оцінці показників діяльності суб’єктів ринку; абстрактно-
логічний – для теоретичних узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків; 
статистичного дослідження, зокрема порівняння (для порівняння виробництва, поголів’я та надою 
молока між господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами); ряди динаміки 
(для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ) та інші методи. 

Результати. Визначено, що важливим фактором прямого впливу на рівень виробництва 
молока виступає продуктивність корів. Досліджено, що основною проблемою галузі є зменшення 
обсягів виробництва продукції і поголів’я тварин. За останні десятиріччя в Україні, а зокрема і у 
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Львівській області значно скоротилось поголів’я великої рогатої худоби, що здатна забезпечувати 
ринок сировинним ресурсом – молоком. Зазначено, що однією з основних проблем була й залишається 
якість молочної сировини, що надходить від господарств населення. Досліджено, що основні 
показники якості молока диференціюють залежно від генетичних та фізіологічних особливостей 
корів, якості кормів і рівня годування, технології машинного доїння та умов утримання корів. Отже, 
більшість показників якості молока визначаються ефективністю людської праці і прийнятими 
технологіями виробництва. Виходячи з аналізу останніх досліджень, наведено причини гальмування 
розвитку галузі молочного скотарства. 

Перспективи. Зараз дана галузь опинилася в кризовому стані, наслідками якого є зменшення 
поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Вжиття невідкладних заходів з боку владних 
структур, сільськогосподарських товаровиробників і переробних підприємств забезпечить 
прибутковість і конкурентоспроможність молочного скотарства. Збільшення обсягів виробництва 
молока буде сприяти вирішенню продовольчої безпеки нашої держави. 

Ключові слова: сільське господарство, молочне скотарство, молоко, ринок, молочна 
продукція, якість, молочна сировина, поголів’я худоби. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. Special attention in the article is given to the analysis of the current state of 
milk production and milk products in Lviv region. Analysed the basic problems that exist in the dairy industry, 
particular, on the basis of statistics, studied the dynamics of milk production by categories of farms, number of 
and milk yield from cow for some period. The purpose of this paper is to generalize the main trends and outline 
the prospects of major food products - milk and milk products in Lviv region in terms of ensuring food security 
at regional level. 

Methods. Methodological basis of the paper is the theoretical and practical foundations of a market 
economy; work and research of leading scientists and economists and the formation of market relations and 
market infrastructure milk and dairy products. The paper used the following methods: monographic – for 
studing cattle breeding and milk production in Lviv region; economic and statistical – when assessing the 
indices entity of the market; abstract and logical – for theoretical generalization of research results and 
formulation conclusions; statistical analysis, including comparison (comparison of production number of, 
livestock and milk yield between private households and farms); dynamics line (to identify trends of the 
phenomena being studied) and other methods. 

Results. Determined that an important factor direct impact to the milk production level is cows 
efficiency. Investigated that the main problem is the decrease in production and number of livestock. Over the 
past decade in Ukraine, including Lviv region very reduced number of cattle that has been able to provide 
market resources of raw materials - milk. Indicated that a major problem was and still is the quality of raw 
materials milk that comes from household farms. Studied that the main indicators of milk quality differentiated 
according to genetic and physiological characteristics of cows, feed quality and level of feeding technology 
machine milking cows and allowance condition cows. So, most of the milk quality are determined by the 
efficiency of human labor and production technologies adopted. Based on an analysis of recent studies, the 
reasons for inhibition of dairy industry. 

Prospects. Now this industry is in crisis, the consequences of which is to reduce the number of cows 
and milk production volumes. Take immediate action by the authorities, agricultural producers and processors 
will ensure the profitability and competitiveness of dairy cattle. The increasing in milk production would help 
solve food security of our country. 

Key words: agriculture, suckling cattle breeding, milk, market, dairy products, quality, raw milk, 
livestock. 

 
Аннотация 

Актуальность. Особое внимание в статье уделено анализу современного состояния 
организации производства молока и молочной продукции в Львовской области. Проанализированы 
основные проблемы, которые существуют в молочной отрасли, в частности, на основании 
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статистических данных, исследована динамика производства молока по категориям хозяйств, 
поголовье скота и надой молока от одной коровы за определенный период. Целью данной статьи 
является обобщение основных тенденций и определение перспектив производства основных видов 
продовольственной продукции – молока и молокопродуктов в Львовской области в аспекте 
обеспечения продовольственной безопасности государства на региональном уровне. 

Методы. Методологической базой данной статьи являются теоретические и прикладные 
основы рыночной экономики; труды и научные разработки ведущих ученых-экономистов по 
вопросам рыночных отношений и формирования инфраструктуры рынка молока и молочных 
продуктов. В работе применены следующие методы: монографический – для исследования 
состояния молочного скотоводства и производства молока в Львовской области; экономико-
статистический – при оценке показателей деятельности субъектов рынка; абстрактно-
логический – для теоретических обобщений результатов исследования и формулирование выводов; 
статистического исследования, в частности сравнения (для сравнения производства, поголовья и 
надоя молока между хозяйствами населения и сельскохозяйственными предприятиями); ряды 
динамики (для выявления тенденций развития исследуемых явлений) и другие методы. 

Результаты. Определено, что важным фактором прямого воздействия на уровень 
производства молока выступает производительность коров. Доказано, что основной проблемой 
отрасли является уменьшение объемов производства продукции и поголовья животных. За 
последние десятилетия в Украине, а в том числе и в Львовской области очень сократилось 
поголовье крупного рогатого скота, который способен обеспечивать рынок сырьевым ресурсом – 
молоком. Указано, что одной из основных проблем была и остается качество молочного сырья, 
поступающего от хозяйств населения. Доказано, что основные показатели качества молока 
дифференцируют в зависимости от генетических и физиологических особенностей коров, 
качества кормов и уровня кормления, технологии машинного доения и условий содержания коров. 
Итак, большинство показателей качества молока определяются эффективностью человеческого 
труда и принятыми технологиями производства. Исходя из анализа последних исследований, 
приведены причины торможения развития отрасли молочного скотоводства. 

Перспективы. Сейчас данная отрасль оказалась в кризисном состоянии, последствиями 
которого является уменьшение поголовья коров и объемов производства молока. Принятия 
неотложных мер со стороны властных структур, сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
перерабатывающих предприятий обеспечит доходность и конкурентоспособность молочного 
скотоводства. Увеличение объемов производства молока будет способствовать решению 
продовольственной безопасности нашего государства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное скотоводство, молоко, рынок, молочная 
продукция, качество, молочное сырье, поголовье скота. 

 
Актуальність. Проблеми організації виробництва продукції молока не є новими. 

Поглиблення кризових явищ у сільськогосподарському виробництві негативно вплинуло 
на розвиток скотарства, яке є найважливішою галуззю продуктивного тваринництва в 
Україні. На сьогоднішній день у складних умовах функціонують молочне скотарство та 
молокопереробні підприємства, знижуються обсяги виробництва молока і 
молокопродуктів, ефективність переробки , а також  закупівельні ціни на сировину. 

Галузь молочного скотарства повинна щонайменше забезпечувати виробництво  
молока в обсягах, які відповідають нормам державної продовольчої безпеки. На даному 
етапі розвитку молочне скотарство не відповідає потребам населення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність виробництва продукції 
молочного скотарства розглядається в ряді праць вчених-економістів: П.Т. Саблука [1], 
М.Й. Маліка [4], В.Я. Месель-Веселяка [1, 5], Н. І. Шиян [8] та в багатьох інших. В 
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публікаціях перелічених науковців висвітлюються питання пошуку резервів підвищення 
економічної ефективності виробництва тваринницької продукції, зокрема молока, на 
основі комплексного використання факторів інтенсифікації та впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу за рахунок інвестиційного середовища в сільському 
господарстві. Проблеми, щодо формування організаційних, фінансових, технічних та 
інших заходів з метою інтенсивного нарощування обсягів якісного молока, досліджено в 
працях М.К. Пархомця [6], Л.А. Євчук [3], М.М. Ільчук [2] та ін. Однак ряд питань 
залишається не розкритими. 

Мета. Метою даної статті є узагальнення основних тенденцій та окреслення 
перспектив виробництва одного з основних видів продовольчої продукції – молока та 
молокопродуктів у Львівській області в аспекті забезпечення продовольчої безпеки 
держави на регіональному рівні. 

Методи. Методологічною базою даної статті є теоретичні та прикладні основи 
ринкової економіки; праці та наукові розробки провідних вчених-економістів з питань  
ринкових відносин та формування інфраструктури ринку молока і молочних продуктів. В 
роботі застосовані такі методи: монографічний – для дослідження стану молочного 
скотарства та виробництва молока в Львівській області; економіко-статистичний – при 
оцінці показників діяльності суб’єктів ринку; абстрактно-логічний – для теоретичних 
узагальнень результатів дослідження та формулювання висновків; статистичного 
дослідження, зокрема порівняння (для порівняння виробництва, поголів’я та надою 
молока між господарствами населення та сільськогосподарськими підприємствами); 
ряди динаміки (для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ) та ін. 

Результати. Як відомо, молочне скотарство – одна із стратегічних галузей 
тваринництва України, що визначає продовольчу безпеку держави, якість харчування 
населення та має високий експортний потенціал. В Україні серед галузей продуктивного 
тваринництва перше місце займає скотарство. На нього припадає 60% поголів’я тварин у 
переведенні на умовні голови. Скотарство є найважливішою галуззю продуктивного 
тваринництва України, яка постачає незамінні продукти харчування (молоко, молочні 
продукти, м`ясо і м`ясні продукти тощо) і цінну сировину для переробної і харчової 
промисловості.   

Одним із чинників, на якому ґрунтується ефективність галузі молочного скотарства є 
отримання молока високої якості. Це визначається зростаючими вимогами споживачів, 
відповідно до яких молокопереробні підприємства зацікавлені у виробництві якісних 
молочних продуктів, що можливо на основі використання високоякісної молочної 
сировини. Тому виробники молока, для забезпечення попиту на свою продукцію і 
забезпечення конкурентоспроможності виробництва, повинні якомога більше уваги 
приділяти якості молока – посилювати контроль за якістю молока на фермі, 
впроваджувати нові технології, що забезпечують підвищення показників якості та 
відповідність складу і властивостей молока вимогам молокопереробної 
промисловості (табл. 1). 

Молоко містить всі речовини, що життєво важливі і необхідні для щоденного 
споживання людини – вуглеводи, жири, білок, мінеральні солі, вітаміни і ферменти. 1 кг 
молока може задовольнити добові потреби людини: кальцію – до 100%, фосфору – до 
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67%, заліза – до 3%, білку – до 49%, вітамінів: А – до 30%, С – до 19%, В1 – до 27%, В2.- 
до 66%. Людина, вживаючи 1 л молока високої якості, може задовольнити близько 20% 
своєї добової потреби в енергії. 

Таблиця 1 
Хімічний склад нормального коров’ячого молока 

Показники Значення, % 
Вода 87,5 
Жир 3,5 
Білок 3,5 
Молочний цукор 4,7 
Мінеральні речовини 0,8 
Всього 100 

Джерело: складено автором на основі даних ДСТУ 2212-93. Молочна промисловість. 
 

Крім того, молоко містить ферменти, вітаміни та вільні кислоти. Основні показники 
якості молока диференціюють залежно від генетичних та фізіологічних особливостей 
корів (порода, стадія лактації, тривалість сухостійного періоду, стан здоров’я, вік), якості 
кормів і рівня годування, технології машинного доїння (частота, способи доїння, повнота 
видоювання, кваліфікація операторів тощо), умов утримання корів (санітарно-гігієнічних 
умов ферм і комплексів, зооветеринарний догляд тощо). Отже, більшість показників 
якості молока визначаються ефективністю людської праці і прийнятими технологіями 
виробництва. 

Першою і головною причиною зниження надоїв і якості молока у господарствах є 
невідповідність вимогам раціональної годівлі корів. До кормів, які позитивно впливають 
на склад молока належать: сіно із молодої трави, зелена маса бобових або сумішок 
злакових і бобових культур, доброякісний силос, сінаж, соняшникова, лляна макуха. 

На зниження вмісту жиру у молоці впливають такі корми і типи годівлі: весняні 
пасовища або рано скошені грубі корми через низький вміст сирої клітковини; 
висококонцентровані раціони з часткою концентратів у складі сухої речовини корму 
більше 55%; кормосуміші, до складу яких входять інгредієнти тонкого помелу; тонко 
подрібнений або гранульований корм.  

В особистих селянських господарствах та сільськогосподарських підприємствах в 
динаміці відбувається збільшення надоїв молока від однієї корови, відповідно, на 5,0% та 
30,7 % . Так, середньорічний надій молока за досліджуваний нами період з 2009 по 2013 
рік у господарствах всіх категорій зріс на 226 кг або на 5,9% (табл. 2) 

Таблиця 2 
Середньорічний надій молока від однієї корови, кг 

Показники Роки 2013 р. до 
2009 р., % 2009 2010 2011 2012 2013 

Господарства всіх категорій 3861 3896 3927 4009 4087 105,9 
Сільськогосподарські 
підприємства 2930 3082 3202 3635 3829 130,7 

Господарства населення 3906 3905 3961 4026 4100 105,0 
Джерело: розраховано автором за даними [7] 
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Молоко і молокопродукти становлять основу повноцінного харчування населення. 
За науково обґрунтованими нормами харчування людина має споживати в середньому 
380 кг (у перерахунку на молоко) молока і молочних продуктів, у тому числі 120 кг на рік 
молока у свіжому вигляді. Рівень споживання молока на душу залишається достатньо 
низьким. 

Основною проблемою галузі є зменшення обсягів виробництва продукції і поголів’я 
тварин, яке відбувається в господарствах всіх форм власності. За останні десятиріччя в 
Україні значно скоротилось поголів’я великої рогатої худоби, що здатне забезпечувати 
ринок сировинним ресурсом – молоком.  

Розглянемо динаміку поголів’я худоби за певний період у таблиці 3. 
Таблиця 3 

Динаміка поголів’я худоби за категоріями господарств Львівської області,  
(тис. голів) 

Показники Роки 2013 р. до 
2009 р., в % 2009 2010 2011 2012 2013 

Господарства всіх категорій 
Велика рогата 
худоба 283,7 251,9 237,6 250,5 240,4 84,7 

в т.ч. корови 171,7 161,7 155,9 152,4 146,6 85,4 
Сільськогосподарські підприємства 

Велика рогата 
худоба 27,2 24,2 24,2 25,3 22,8 83,8 

в т.ч. корови 10,8 9,8 9,4 9,2 9 83,3 
у т. ч. фермерські господарства 

Велика рогата 
худоба 6,9 6,7 7,4 9,1 8,4 121,7 

в т.ч. корови 2,9 2,8 2,8 3 3,2 110,3 
Господарства населення 

Велика рогата 
худоба 256,5 227,7 213,4 225,2 217,6 84,8 

в т.ч. корови 160,9 151,9 146,5 143,2 137,6 85,5 
Джерело: розраховано автором за даними [7] 

 
Впродовж 2009-2013 рр. спостерігається в динаміці зменшення поголів’я корів на 

14,6%, в тому числі, в сільськогосподарських підприємствах – на 16,7% та особистих 
селянських господарствах – на 14,5%, що негативно впливає на функціонування ринку 
молока в області. 

Аналізуючи розвиток молочного скотарства за 2009-2013 рр. у Львівській області, 
можна зробити висновок, що виробництво молока у всіх категоріях господарств 
зменшилось з 682,5 до 619,4 тис. т, тобто на 9,2% (табл. 4). В господарствах населення 
за попередні роки виробництво молока поступово зростало, а починаючи з 2003 року і по 
даний час намітилася тенденція до спаду виробництва. На спад виробництва молока у 
Львівській області значний вплив справило скорочення поголів’я корів. Зменшення 
поголів’я корів зумовлене загальновідомими чинниками: незадовільна кормова база, 
великий рівень витрат і собівартості продукції, збитковість виробництва молока та низька 
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продуктивність тварин. В цілому ситуація із виробництвом молока в області виглядає 
досить негативною. 

Таблиця 4 
Динаміка виробництва молока за категоріями господарств 

в Львівській області за 2009-2013 рр. 
Вид 

продукції 
2009 2010 2011 2012 2013 2013 р. до 

2009 р., % 
Господарства всіх категорій 

Молоко, тис. 
т 

682,5 656,2 629,6 620,7 619,4 90,8 

Сільськогосподарські підприємства 
Молоко, тис. 

т 
24,7 22,9 23,1 25,7 26,4 106,9 

у тому числі фермерські господарства 
Молоко, тис. 

т 
3,7 3,8 4,6 5,0 4,8 129,7 

Господарства населення 
Молоко, тис. 

т 
657,8 633,3 606,5 595,0 593,0 90,1 

Джерело: розраховано автором за даними [7] 
 

Аналіз стану і тенденцій інтенсифікації молочного скотарства показує, що головним 
недоліком розвитку цієї галузі є не низький рівень спеціалізації виробництва, а низька 
продуктивність тварин. Тому основним напрямом розвитку є підвищення продуктивності 
корів на основі зростання рівня та якості їх годівлі, вдосконалення племінної роботи, 
широкого впровадження госпрозрахункового підряду тощо. Економічна ефективність 
молочного скотарства підвищується також за рахунок поліпшення якості молока, зокрема 
підвищення його жирності. Залежно від породи, умов утримання корів та годівлі, вміст 
жиру в молоці може коливатися від 2,5 до 7 відсотків. Тому підвищення його жирності 
має велике значення для підприємств в цілому. 

Економічна ефективність виробництва молока багато в чому залежить від 
організації процесу виробництва та управління. З подоланням кризи і забезпеченням 
розвитку на основі стимулювання ініціативи і самостійності товаровиробників, конкуренції 
між ними, почне підвищуватися й економічна ефективність. Це можливо лише за 
дотримання основних принципів ведення молочного скотарства на промисловій основі, 
що передбачає досягнення високого рівня продуктивності праці.  

Отже, основними проблемами молочної галузі є наступні: 
- нерозвиненість ринкової інфраструктури; 
- низький рівень технологічного оснащення молокозаводів; 
- низька якість кінцевої продукції; 
- застаріле обладнання; 
- низька купівельна спроможність населення, зокрема у сільських районах; 
- високий рівень конкуренції з боку потужних сільськогосподарських підприємств, 

оснащених сучасними технологіями та ін. 
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Висновки і перспективи. Проблеми, які існують у молочній галузі, реально 
подолати тільки за рахунок застосування нових підходів до інтенсифікації галузі у 
напрямі підвищення рівня і повноцінності годівлі корів та впровадження інноваційних 
технологій. Тривалий час в пореформений період молочне скотарство розвивалось на 
екстенсивній основі. Зараз дана галузь опинилася в кризовому стані, наслідками якого є 
зменшення поголів’я корів та обсягів виробництва молока. Вжиття невідкладних заходів з 
боку владних структур, сільськогосподарських товаровиробників і переробних 
підприємств забезпечить прибутковість і конкурентоспроможність молочного скотарства. 
При цьому, збільшення обсягів виробництва молока буде сприяти досягненню 
продовольчої безпеки нашої держави. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ECOLOGICAL 

AND ECONOMIC EVALUATION OF AGRICULTURAL LAND USE 
 

Анотація 
Актуальність. Сучасна система інформаційного забезпечення управління земельними 

ресурсами агросфери не може повною мірою забезпечити процес оцінювання існуючого стану 
земельних ресурсів в сільському господарстві. З’ясовано, що оцінювання стану 
сільськогосподарського землекористування щодо їх збалансованого використання вимагає вибору 
показників та індикаторів з двох позицій – землі, як природного ресурсу та як засобу виробництва. 
Виявлено, що необхідною умовою успішної реалізації державної політики із забезпечення 
збалансованого розвитку є комплексний аналіз тенденцій та характеру змін стану земельних 
ресурсів. Він виступає основою для обґрунтування визначення та реалізації заходів із попередження 
та подолання негативних наслідків. 

Методи. В наших дослідженнях щодо оцінювання стану земельних ресурсів було використано 
такі методи, як монографічний – під час опрацювання наукових публікацій українських та зарубіжних 
вчених, нормативних документів з питань оцінки стану та використання земельних ресурсів; 
абстрактно-логічний та системно-структурний – під час дослідження сутності та змісту процесу 
оцінювання земельних ресурсів, визначення структурних складових інформаційної системи 
сільськогосподарського землекористування; системний підхід (системний аналіз і синтез) – при 
вивченні екологічних та економічних показників стану сільськогосподарського землекористування, 
та визначенні найінформативніших, які можна використати в процесі оцінювання стану земельних 
ресурсів. 
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Результати. Відносний індекс збалансованості сільськогосподарського землекористування 
буде заснований на співвідношенні екологічного та економічного індексів стану 
сільськогосподарського землекористування. Отриманий у результаті коефіцієнт є своєрідною 
величиною відповідності земельних ресурсів впливу сільськогосподарської діяльності. 

Перспективи. Застосування запропонованого підходу оцінювання стану 
сільськогосподарського землекористування дасть можливість розробки прогнозів та визначення 
системи організаційно-господарських заходів для забезпечення збалансованого землекористування. 

Ключові слова: стан земельних ресурсів, сільськогосподарське землекористування, еколого-
економічне оцінювання, сталий розвиток, відносний індекс збалансованості сільськогосподарського 
землекористування. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The current system of information support land management of agrosphere 
cannot ensure the evaluation of the current state of land resources in agriculture. It was found that evaluation 
of agricultural land for their sustainable use requires the selection of indicators and indexes from two 
perspectives - the land as a natural resource and land as a means of production. The necessary condition for 
the successful implementation of the state policy on sustainable development is a comprehensive analysis of 
trends and changes in the nature of state land resources. This is base of the definition and implementation of 
preventive measures and negative consequences. 

Methods. In our research on the evaluation of state of land resources following methods have been 
applied: monographic, abstract-logical and systematic-structural, systems approach (system analysis and 
synthesis). The monographic method is the elaboration of scientific publications of the Ukrainian and foreign 
scientists in issues of evaluation of state land resources and land-use. The abstract-logical and systematic-
structural method lie in determining structural components of the information system of agricultural land use 
during the research of nature and content of the process of evaluation of land resources. Systems approach 
(systems analysis and synthesis) is researching environmental and economic indicators and identifying the 
most informative of them, which can be used in assessing the state of land resources. 

Results. The relative balance index of agricultural land use will be based on the ratio of environmental 
and economic indexes of state agricultural land use. As results, the relative balance index of agricultural land 
use is showing ratio of land resources according to the impact of agricultural activity. 

Discussion. The implementation of the proposed approach to evaluation of agricultural land use will 
enable the development of forecasts and definition of organizational and economic measures to ensure 
sustainable land use. 

Keywords: state land resources, agricultural land use, environmental and economic assessment, 
sustainable development, relative balance index of agricultural land. 
 

Аннотация 
Актуальность. Современная система информационного обеспечения управления 

земельными ресурсами агросферы не может в полной мере обеспечить процесс оценки 
современного положения земельных ресурсов в сельском хозяйстве. Выяснено, что оценка 
состояния сельскохозяйственного землепользования, касающаяся их сбалансированного 
использования, требует выбора показателей и индикаторов исходя из двух позиций – земли, как 
природного ресурса и как средства производства. Выявлено, что необходимым условием успешной 
реализации государственной политики по обеспечению сбалансированного развития является 
комплексный анализ тенденций и характера изменений состояния земельных ресурсов, а также 
обоснования определения и реализации мероприятий по предупреждению и преодолению 
негативных последствий. 

Методы. В наших исследованиях по оценке состояния земельных ресурсов были использованы 
такие методы, как монографический – при обработке научных публикаций украинских и зарубежных 
ученых, нормативных документов по вопросам оценки состояния и использования земельных 
ресурсов; абстрактно-логический и системно-структурный – при исследовании сущности и 
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содержания процесса оценки земельных ресурсов, определение структурных составляющих 
информационной системы сельскохозяйственного землепользования; системный подход 
(системный анализ и синтез) – при изучении экологических и экономических показателей состояния 
сельскохозяйственного землепользования, и определении наиболее информативных, которые 
можно использовать в процессе оценки состояния земельных ресурсов. 

Результаты. Относительный индекс сбалансированности сельскохозяйственного 
землепользования будет основан на соотношении экологического и экономического индексов 
состояния сельскохозяйственного землепользования. Полученный в результате коэффициент 
является своеобразной величиной соответствия земельных ресурсов влияния 
сельскохозяйственной деятельности. 

Перспективы. Применение предложенного подхода оценки состояния сельскохозяйственного 
землепользования обеспечит возможность осуществления разработки прогнозов и определения 
системы организационно-хозяйственных мероприятий для обеспечения сбалансированного 
землепользования. 

Ключевые слова: состояние земельных ресурсов, сельскохозяйственное землепользование, 
эколого-экономическое оценивание, устойчивое развитие, относительный индекс 
сбалансированности сельскохозяйственного землепользования. 

 
Актуальність. Земельні ресурси формують потенціал агропромислового комплексу 

регіону, тому виникає потреба у формуванні стратегії збалансованого 
землекористування, що полягає у виявленні негативних факторів на певну територію в 
умовах становлення ринкової системи господарювання. Суспільство розглядаючи 
земельні ресурси, як джерело та засіб одержання прибутку, за ефективного їх залучення 
у виробництво забуває про охорону, збереження та відтворення родючості ґрунтів. Такий 
стан речей потребує посиленої уваги з боку землевласників та землекористувачів, 
органів державної влади, науково-дослідних установ щодо забезпечення збалансованого 
землекористування [7]. Стратегічним завданням політики нашої країни у сфері аграрного 
землекористування має стати питання забезпечення раціонального використання та 
охорони земель, головною умовою якого є забезпечення збалансованого 
землекористування. 

В агропромисловому виробництві узгодження еколого-економічних інтересів в  
контексті сталого розвитку особливе значення займає забезпечення підвищення 
продуктивності аграрного виробництва за умов забезпечення екологічних вимог [1]. 
Тобто, пріоритетами у вирішенні основних завдань із забезпечення сталого використання 
земель сільськогосподарського призначення є зокрема: збалансування 
сільськогосподарського виробничо-технологічного процесу з екологічною системою через  
врахування усіх факторів господарської діяльності, що визначають екологічний стан 
земель сільськогосподарського призначення; природно-територіальна організація 
використання земельних ресурсів, оптимальне поєднання приватних інтересів з 
суспільними з приводу використання земель [3; 6]. Постає питання розробки підходів 
еколого-економічної оцінки сільськогосподарського землекористування на засадах  
збалансованого розвитку землекористування, що передбачає поєднання екологічних та 
економічних аспектів землекористування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань оцінювання 
землекористування в своїх працях займалися такі вчені, як Е.О. Агафонова, 
О.О. Бредіхін, С.Ю. Булигін, Д.С. Добряк, Й. Дорош, П.В. Жук, М. Іванів, М.М. Ігнатенко, 
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І. Колодійчук, С.С. Кохан, В.М. Кривов, Н.І. Кришеник, О.О. Кучер, Т.В. Мовчан, 
А.А. Москаленко, Н.І. Паляничко, А.Г. Потапова, Н. Словяненко, В.И. Фролов, 
М.В. Щурик. 

Проте дослідження цих вчених торкаються лише деяких теоретико-методичних 
підходів та методологічних аспектів оцінювання земельних ресурсів та збалансованого 
розвитку землекористування, тоді як питання еколого-економічного оцінювання потребує 
застосування системного підходу для оцінювання земельних ресурсів 
сільськогосподарського землекористування, тобто при оцінці землекористування 
необхідно комплексно врахувати економічні та екологічні показники стану  
землекористування. 

Мета. Метою статті є дослідити питання еколого-економічного оцінювання стану 
земельних ресурсів та обґрунтувати теоретико-методичний підхід до комплексного 
оцінювання стану сільськогосподарського землекористування. 

Методи. В дослідженнях з питань оцінки стану та використання земельних ресурсів 
було використано монографічний метод. Під час дослідження сутності та змісту процесу 
оцінювання земельних ресурсів, визначення структурних складових інформаційної 
системи сільськогосподарського землекористування нами було використано абстрактно-
логічний та системно-структурний методи 

При виборі критеріїв та індикаторів, які б відображали стан землекористування за 
різними аспектами розвитку земельних ресурсів та підходили для здійснення оцінювання 
землекористування нами було використано системний підхід.  

Для визначення методики оцінювання стану землекористування, а саме 
дослідження визначення рівня збалансованості сільськогосподарського 
землекористування за основу було взято методичний підхід до інтегрального оцінювання 
рівня сталості природних ресурсів [3; 5]. Оцінювання рівня збалансованості 
сільськогосподарського землекористування було виконано на прикладі Київської області. 

Результати. Нині інформація щодо стану та використання землекористування є 
різноплановою, то аналізуючи існуючий стан земельних ресурсів, землекористування 
необхідно розглядати його з різних позицій: з економічної точки зору – враховувати 
відомості про ціну, податок та земельну ренту; з юридичної – про сукупність публічних і 
приватних прав; з екологічної – про оптимальне співвідношення земельних угідь, якісний 
стан ґрунтів та гранично допустимих рівнів їх забруднення, показники деградації ґрунтів. 

Досвід розвинених країн свідчить, що необхідною умовою успішної реалізації 
державної політики із забезпечення збалансованого розвитку є комплексний аналіз 
тенденцій та характеру змін стану земельних ресурсів та обґрунтованого визначення та 
реалізація заходів із попередження та подолання негативних наслідків. Своєчасне 
визначення загроз та ризиків є важливою передумовою прийняття ефективних 
управлінських рішень у системі управління земельними ресурсами. 

Зважаючи на значну складність екологічної ситуації та нагальність вирішення 
проблем у сфері управління земельними ресурсами вкрай необхідним є розробка 
методики оцінювання стану землекористування, шляхом моніторингу динаміки змін 
відповідних критеріїв та індикаторів [4; 8].  
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Дослідження стану земельних ресурсів АПК щодо їх збалансованого використання 
вимагає вибір показників та індикаторів з двох позицій, землі, як природного ресурсу та 
як засобу виробництва. 

Для оцінки збалансованості землекористування пропонується застосувати 
відносний індекс збалансованості сільськогосподарського землекористування, який 
враховував би як екологічні, так і економічні критерії. 

Практичне застосування індикаторів (індексів) стану використання природних 
ресурсів у процесі їх оцінки, як правило, потребує встановлення співвідношень 
фактичних та бажаних (модельних, оптимальних) кількісних чи якісних значень 
параметрів ресурсів. Таке завдання є вкрай складним, адже важко об’єктивізувати оцінку 
відповідності принципам та критеріям концепції сталості природокористування [3; 5]. 

Встановлення значень сталості тих чи інших показників та індикаторів використання 
природних ресурсів пропонується на основі таких підходів: відповідно до значень 
показників та індикаторів, досягнутих країнами з високими стандартами сталого розвитку, 
зокрема країнами ЄС; відповідно до встановлених в Україні нормативів та стандартів 
використання природних ресурсів, якості навколишнього природного середовища; за 
рекомендованими експертними значеннями. 

Методичні підходи до інтегрального оцінювання рівня сталості використання 
природних ресурсів регіону базуються на визначенні відхилень реальних значень  
показників та індикаторів від нормативних (оптимальних) значень сталості та їх 
приведенні до єдиного інтегрального виразу через вагові коефіцієнти відображення 
впливу кожного з показників та індикаторів на сумарну оцінку сталості використання 
природних ресурсів регіону [3; 5]. Інтегральний індекс сталого використання природних 
ресурсів регіону визначається за формулою: 

 
рсрмсмлслвсвзсзсп КІКІКІКІКІІ ´+´+´+´+´=                                           (1) 

 
де Ісп – інтегральний індекс сталого використання природних ресурсів (сталого 

природокористування); 
Ісз, Ісв, Ісл, Ісм, Іср – відповідні індекси сталого використання земельних, водних, 

лісових, мінерально-сировинних, рекреаційних ресурсів; 
Кз, Кв, Кл, Км, Кр – вагові коефіцієнти земельних, водних, лісових, мінерально-

сировинних, рекреаційних ресурсів при інтегральному оцінюванні. 
Індекси сталого використання окремих видів природних ресурсів визначають як  

сума добутків рівнів відповідності оціночних показників (індикаторів) нормативним 
значенням та ваговим коефіцієнтам таких показників. При цьому, до розрахунку беруться 
негативні відхилення від нормативних значень показників. При позитивному відхиленні 
відповідність прирівнюється до одиниці. Керуючись принципом Парето, отримане 
інтегральне значення індексу сталого використання природних ресурсів у межах 0,8–1,0 
може свідчити про дотримання в цілому принципів сталого природокористування у 
регіоні [3]. 

Індекс сталого використання окремих видів природних ресурсів визначають за 
формулою[5]: 
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å ´= )( іісі КпРпІ                                                                                                       (2) 
 
де Ісі – інтегральний індекс сталого використання і-го виду природних ресурсів; 
Рпі – рівень відповідності нормативному значенню показника; 
Кпі – ваговий коефіцієнт показника. 
Індикатор сталого розвитку виступає показником, який дозволяє судити про стан 

або зміни економічної, соціальної або екологічної змінної [2]. Екологічний індикатор 
відображає відповідне навантаження на земельні ресурси, обсяги збережених природних 
земель, стан охорони земель тощо; соціальний індикатор передає рівні 
життєзабезпечення населення земельними ресурсами, доступності та сприятливості 
земель для проживання людей; економічний індикатор характеризує обсяги 
використання земель у господарській діяльності та рівень економічного розвитку 
землекористування у цілому [1]. 

Розглядаючи землекористування як систему взаємовідносин «людина-природа», 
що виникає в процесі використання людиною такого природного ресурсу як земля, 
необхідно враховувати, як екологічний чинник – в аспекті забезпечення збереження та 
відтворення родючості ґрунтів, так і економічний чинник – використання земельних 
ресурсів як основного засобу виробництва для задоволення потреб суспільства та  
економічного розвитку. Оскільки єдиного підходу до комплексного оцінювання стану 
земельних ресурсів в Україні не існує, пропонується відносний індекс збалансованості 
сільськогосподарського землекористування, що заснований на співвідношенні 
екологічного та економічного індексів стану сільськогосподарського землекористування 
та визначається за формулою: 

 
./. ІеколІеконІзсз =                                                                                                 (3) 

 
Отриманий у результаті коефіцієнт є своєрідною величиною відповідності 

земельних ресурсів впливу сільськогосподарської діяльності. Цей показник – біполярний, 
з центром рівним 1, тобто якщо величина коефіцієнта 1, то між економічною 
ефективністю та екологічними втратами досягається баланс. Низькі величини 
коефіцієнта (<1) свідчать про екологічну рівновагу в системі землекористування та 
наявність значного резерву для підвищення економічної ефективності 
сільськогосподарської діяльності. Високі величини коефіцієнта (> 1) свідчать про значні 
екологічні втрати, що перевищують економічну ефективність сільськогосподарської 
діяльності та вказують на зниження рівня екологічної безпеки. 

Під час розрахунку інтегральних індексів важливим є врахування екологічних та 
економічних критеріїв збалансованого землекористування. Зважаючи на об’ємність цих 
критерії та показників доведена доцільність використання інтегральних індексів в 
інформаційній системі сільськогосподарського землекористування: 

 
å ´= ).(. іі КРеконІекон                                                                                          (4) 
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де Іекон. – інтегральний індекс використання земельних ресурсів за економічними 
показниками; 

Рекон. – рівень відповідності нормативній величині відповідного економічного 
показника; 

Кі – ваговий коефіцієнт показника. 
 

å ´= ).(. іі КРеколІекол                                                                                           (5) 
 
де Іекол. – інтегральний індекс використання земельних ресурсів за екологічними 

показниками; 
Рекон. – рівень відповідності нормативній величині відповідного екологічного 

показника; 
Індексам за кожним із запропонованих показників присвоюється величина в балах 

від 1 до 10. 
Розрахунок екологічного та економічного індексів стану сільськогосподарського 

землекористування відбувався на основі таблиці систематизації приведених показників 
оцінювання стану сільськогосподарського землекористування відповідно до групи 
екологічних та економічних критеріїв. 

Інтегральні індекси розраховували як суму добутків рівнів відповідності оціночних 
показників (індикаторів) нормативним значенням та ваговим коефіцієнтам таких 
показників. Значення рівня відповідності нормативній величині (Р) визначали експертним 
шляхом, базуючись на працях провідних вчених, в працях яких згадувалися оптимальні 
величини значень відповідних тих чи інших показників. Так за кожним із запропонованих 
показників, які входили до обрахунку інтегрального індексу чи то екологічного чи то 
економічного присвоювали бал від 1 до 10. Значення вагового коефіцієнта визначається 
експертним шляхом (варіює від 0 до 1). 

Реалізацію запропонованого підходу до оцінювання збалансованості 
сільськогосподарського землекористування було представлено у вигляді класифікації 
районів Київської області і їх групування залежно від показника збалансованості 
сільськогосподарського землекористування (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ранжирування районів Київської області за показником збалансованості 

сільськогосподарського землекористування 
Район Величина Ізсз Величина Іекон. Величина Іекол.  

Обухівський 0,52 2,8 5,4 
Богуславський 0,60 3,1 5,2 
Тетіївський 0,69 4,2 6,1 
Рокитнянський 0,77 5,3 6,9 
Васильківський 0,99 6,9 7,0 
Білоцерківський 1,00 6,9 6,9 
Баришівський 1,02 4,2 4,1 
Згурівський 1,28 7,3 5,7 
Сквирський  1,28 5,9 4,6 
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Продовження табл. 1 
Миронівський 1,28 5,1 4 
Києво-Святошинський 1,29 3,1 2,4 
Таращанський 1,29 4,9 3,8 
Бориспільський 1,30 5,2 4 
Кагарлицький 1,31 6,8 5,2 
Поліський 1,32 2,5 1,9 
Володарський  1,33 5,6 4,2 
Яготинський 1,33 6,1 4,6 
Іванківський  1,35 3,1 2,3 
Ставищенський 1,35 5,8 4,3 
Фастівський 1,36 5,7 4,2 
Переяслав-Хмельницький 1,37 5,2 7,1 
Бородянський 1,52 4,1 2,7 
Макарівський 1,80 5,4 3,0 
Броварський  3,22 8,7 2,7 
Вишгородський 3,24 9,4 2,9 

Примітка: розраховано автором на основі авторських формул (3–5). 
 
Встановлено, що збалансований стан землекористування мають лише шість 

районів – Обухівський, Рокитнянський, Білоцерківський, Богуславський, Васильківський, 
Тетіївський, високий рівень якого, на нашу думку, одержано завдяки високій еколого-
агрохімічній оцінці ґрунтів або бонітету ґрунтів, середньому рівню деградованості 
ґрунтового покриву та низькими (окрім Білоцерківського та Васильківського) показникам 
виробництва валової продукції сільського господарства. Найнижчий рівень збалансованості 
землекористування мають райони Київського Полісся через невисокий потенціал родючості 
ґрунтів та значний ступінь деградованості земель. 

Висновки і перспективи. Так як, в Україні немає єдиного підходу до комплексного 
оцінювання стану земельних ресурсів, для оцінки збалансованості землекористування 
пропонується застосувати відносний індекс збалансованості сільськогосподарського 
землекористування, що заснований на співвідношенні екологічного та економічного 
індексів стану сільськогосподарського землекористування  

Застосування запропонованого підходу оцінювання стану сільськогосподарського 
землекористування дасть можливість розробки прогнозів та визначення системи 
організаційно-господарських заходів для забезпечення збалансованого 
землекористування. 

Найвагомішими чинниками впливу на підвищення рівня ефективності використання 
земельних ресурсів в сільському господарстві слід вважати продуктивність аграрного 
виробництва та екологічний стан земельних ресурсів. Інтегроване врахування саме цих 
чинників дає змогу узагальнити принципи та вдосконалити систему індикаторів 
підвищення збалансованого землекористування та визначити необхідні умови для 
забезпечення раціонального функціонування агроекосистем.  
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THE SENSE AND ROLE OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE 

 
Анотація  

Актуальність. Сьогодні дослідження питання економічної безпеки підприємства є необхідним 
для забезпечення його ефективності у майбутньому. 

Методи. У статті були використані методи: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення. 
Результати. У статті досліджено поняття «економічна безпека підприємства», 
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систематизовано підходи науковців щодо визначення цього поняття. Встановлено, що автори 
фактично ототожнюють економічну безпеку підприємства зі здатністю його до інновацій, 
захищеністю від негативних впливів зовнішнього середовища, досягненням рівноваги системи, 
ефективністю використання ресурсів, з утриманням стану в допустимих межах, із забезпеченням 
економічного розвитку. Проведено критичний аналіз авторських підходів щодо визначення поняття 
«економічна безпека підприємства». Встановлено, що автори при визначенні поняття «економічна 
безпека підприємства» роблять акцент на окремих складових системи менеджменту підприємства, 
приділяють увагу окремо чинникам внутрішнього або зовнішнього середовища, ґрунтуються на 
властивостях більших за підприємство економічних систем (держави, ринку, тощо). Досліджено 
складові економічної безпеки підприємства. За результатами систематизації складових економічної 
безпеки підприємства встановлено, що науковці виділяють кадрову, інформаційну та фінансову 
складову. Встановлено, що поняття «економічна безпека підприємства» є багатоскладовим та 
пов'язано з негативним впливом економічних ризиків, загроз, небезпек. Розглянуто визначення 
понять «економічного ризику», «економічної загрози», «економічної небезпеки». Наведено авторське 
визначення поняття «економічна безпека підприємства», що відрізняється від існуючих визначень 
тим, що акцентує увагу на нейтралізацію негативного впливу усіх усвідомлених небезпек та 
відсутність загроз.  

Перспективи. У подальших наукових дослідженнях зосередимо увагу на оцінюванні складових 
економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, підприємство, економічна загроза, економічний ризик, 
економічна небезпека. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. Today the study of the question of economic security of an enterprise is 
necessary for ensuring its effectiveness in the future. 

Methods. There were the methods of: analysis, synthesis, abstraction generalization used in the article. 
Results. This article explores the concept of "economic security", the  scientific approaches of this 

concept's definition are systematized. It is set that authors actually identify economic security of enterprise with 
the capacity for innovations, with security from negative influences of environment, with achievement of 
equilibrium of the system, with efficiency of the use of resources, with maintenance of the state in possible 
limits, and with providing of economic development. A critical analysis of author's approaches to the definition 
of "economic security" is made. It is set that authors at determination of concept of "economic security of 
enterprise" focus on the separate constituents of the system of management of enterprise, pay attention 
separately to the factors of internal or external environment, base on properties of the economic systems, that 
are bigger then the one of an enterprise (of state, market, and others). There was the structure of economic 
security components explored. As a result of systematization of economic security was found that scientists 
point out personnel, information, financial components. It was established that the concept of "economic 
security" includes many components and is connected with a negative impact of economic risks, threats, 
dangers to each of its components. The definitions of "economic risk", "economic threat", "economic danger" 
were reviewed. The author's definition of "economic security" is made, which differs from existing definitions 
with focus on neutralizing the negative impact of all realized dangers and the absence of threats. 

Discussion. In future scientific researches we will concentrate our attention on the assessment of 
components of economic security of an enterprise. 

Keywords: economic security, enterprise, economic threat, economic risk, economic danger. 
 

Аннотация 
Актуальность. Сегодня исследования вопросы экономической безопасности предприятия 

необходимо для обеспечения его эффективности в будущем. 
Методы. В статье были использованы методы: анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
39 

Результаты. В статье исследовано понятие «экономическая безопасность предприятия», 
систематизированы подходы ученых по определению этого понятия. Установлено, что авторы 
фактически отождествляют экономическую безопасность предприятия со способностью его к 
инновациям, защищенностью от негативных воздействий внешней среды, достижением 
равновесия системы, эффективностью использования ресурсов, с содержанием состояния в 
допустимых пределах, с обеспечением экономического развития. Проведен критический анализ 
авторских подходов к определению понятия «экономическая безопасность предприятия». 
Установлено, что авторы при определении понятия «экономическая безопасность предприятия» 
делают акцент на отдельных составляющих системы менеджмента предприятия, уделяют 
внимание отдельно факторам внутренней или внешней среды, основанные на свойствах крупнее 
предприятие экономических систем (государства, рынка и т.д.). Исследованы составляющие 
экономической безопасности предприятия. По результатам систематизации составляющих 
экономической безопасности предприятия установлено, что ученые выделяют кадровую, 
информационную и финансовую составляющую. Установлено, что понятие «экономическая 
безопасность предприятия» является многосложных и связано с негативным влиянием 
экономических рисков, угроз, опасностей. Рассмотрены определения понятий «экономического 
риска», «экономической угрозы», «экономической опасности». Приведены авторское определение 
понятия «экономическая безопасность предприятия», отличающийся от существующих 
определений тем, что акцентирует внимание на нейтрализацию негативного влияния всех 
осознанных опасностей и отсутствие угроз. 

Перспективы. В дальнейших научных исследованиях сосредоточим внимание на оценке 
составляющих экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, экономическая угроза, 
экономический риск, экономическая опасность. 

 
Introduction. Today Ukraine declares its willingness and readiness of reaching the new 

level of integration of its economic system with the world's one. Many actions are made exactly 
to receive a wider access with the following complete integration to the economic system of the 
European Union, association of the developed countries with more liberal views as for the 
economy and richer market traditions. Thus, although economic system of our country has a 
status of market economy, however there are still many lines and signs of transitional economy 
inherent to it (high even of corruption, shadow economy, oligarhization, and others), that have 
negative influence on the economic security of Ukrainian enterprises. Taking into account a 
political will of the country in relation to quicker economic integration with the European Union, 
reformation of economy accelerates, and requires new approaches in relation to providing of 
the economic security of local enterprises. Accordingly, the relevant definition is the essence of 
the concept of economic security in changing economic conditions. 

Analysis of recent researches and publications. The works of such Ukrainian and 
foreign scientists, as O.V. Aref'eva, I. O. Baschinska, I. V. Golikov, O.M. Marchenko, 
I.P. Moiseyenko, and others are devoted to the research of theoretical bases of economic 
security of enterprise. Despite the importance of the conducted research, today there is no 
single approach to the definition of "economic security of enterprise" among scientists. 

The aim of this article is to determine the concept of "economic security of enterprise" 
through the justification of its constituents. 

Methods. There were the methods of: analysis, synthesis, abstraction generalization 
used in the article. 

Results. Today Ukrainian enterprises face the problem which lays in certain 
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contradiction between the need to integrate into the global economic system, on one hand, 
and to ensure protection of their share of the national domestic market on the other. So, only 
the approach to providing the economic security, that is adequate to the situation, will give the 
enterprises an opportunity: to avoid the potential threats of environment in the consequence of 
the rapid opening of external access to the national economy, to provide the competitiveness 
of enterprises, and to co-operate with other players on international markets effectively. 

With the aim of clarification and specification of the concept of economic security of 
enterprise there were analysed and generalized the acquisitions of Ukrainian and foreign 
scientists that work in the field. Despite the fact that authors determine economic security of 
enterprise differently, there are also general approaches for many scientists. 

We find it neccessary to systematize the definitions given by different authors, based on 
different features (table. 1). 

Thus, there is no single approach in relation to determination of concept of "economic 
security of enterprise" among modern scientists. The critical review of scientific researches 
allows to assert that authors actually identify economic security with a capacity for innovations, 
security from negative environmental influences, achievement of equilibrium of the system, 
effectiveness factors of the use of resources, maintenance in definite limits, or the providing of 
economic development. 

Table 1 
The systematization of the economic security of an enterprise concepts 
Author Definition 

Focus on the innovation factor 
S.V. Lobuns'ka 

[5, p. 97] 
The readiness of the system of management of enterprise to the use in the 
process of commercialization of innovations, taking into account limitations in 
relation to the increase (or maintenance) of possible level of risk. 

Focus on protection from negative influences of environmental effects 
I.M. Kovalyov, 

T.M. Suhorukova 
[5, p. 97] 

The security of activity of enterprise from negative influences of environment, and 
also the ability to remove various threats quickly or to adjust to the existent terms 
that don't influence negatively on its activity. 

Focus of reaching a balanced system 
N.O. Podluzhna 

[5, p. 97] 
 

The description of the system, that is self-organizing and self-implementing, 
condition, at which economic parameters allow to save its main properties: 
equilibrium and firmness during minimization of threats. 

I. O. Baschin'ska 
[2, p. 15] 

The sense of economic security of enterprise consists in such state of its economic 
system, that can be described by balance, stability and firmness to negative 
influence of any threats, by its ability to provide steady and effective development 
on the basis of its own economic interests. 

Focus on the resource efficiency 
O.V. Aref'eva 

[5, p. 97] 
 

The state of the effective use of its resources and existent market possibility, that 
allows to prevent  internal and external negative influences (threats) and provide 
the protrected survival and development in accordance with the mission chosen. 

T. B. Kuzenko 
[5, p. 97] 

 

The state of the effective use of resources and present market possibilities, that 
allows the enterprise to avoid internal and external threats, and provides its steady 
development at the market in accordance with a mission. 
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Continued Table 1 
I.I. Tsigilik 
[8, p. 4] 

Such state of resources and enterprise ability, at which  its maximum effective use 
for providing the stable functioning and dynamic scientifically-technical and social 
development, prevention of internal and external negative influences (threats) are 
guaranteed. 

O. A. Grunin 
[2, p. 15] 

Such state of economic enterprise, in wich the most effective use of corporate 
resources reaches the prevention or protection from existent dangers and threats 
or contingences or weakens them and mainly provides the achievement of 
business aims under the conditions of competition and economic risks. 

T. M. Ivaniuta, 
A. O. Zainchkovskii 

[4, p. 9] 

Economic security of enterprise is the system of creation of mechanisms of 
mobilization and the most optimal management of corporate resources of the given 
enterprise with the aim of their more effective use and providing of the proof 
functioning of the given enterprise, its active counteraction to any negative factors 
of influence on the economic security. 

Focus on keeping the state within acceptable limits 
I. V. Golikov 
[1, p. 309] 

The state of the object researched, at which its components (scientific and 
technical, intellectual, skilled, social, organizationally-administrative, investment, 
legal, ecological, informative, power, market, interface, resource, productive, 
power, demographic, food, macroeconomic and external economic) are in their 
acceptable limits. 

I. P. Marchenko, 
O. M. Marchenko 

[7, p. 21] 

Economic security of enterprise is a major quality description of the economic 
system, that determines its ability to support normal operating conditions; 
sustainable development, and also successive realization of economic interests. 
Economic security of enterprise is a multidimensional concept, that: 
- is related to its ability to exist in a long-term period (and thus is a strategic 
problem); 
- depends on the state of both constituents of internal environment of enterprise 
(that is determined by efficiency of management of an enterprise) and from 
influence of its external environment. 

Focus on economic development 
M. I. Zubok, 

S. S. Rubtsov 
S. M. Yaremenko, 

V. G. Gusarov 
[3, p. 21] 

The state for which economic development and stability of activity of enterprise, 
bank, assured defence of their resources, ability to react adequately and without 
substantial losses on the changes of internal and external situation is provided. 

 
As a result of absence of the single approach of determination of economic strategy, for 

today there is also no single approach of its definition, or components. So, S. V. Lobuns'ka 
identifies economic security with an innovative component. 

In opinion of I. V. Golikov, to the of economic security there should be included such 
components, as: scientific and technical, intellectual, skilled, social, organizationally-
administrative, investment, legal, ecological, informative, power, market, interface, resource, 
productive, power, demographic, food, macroeconomic and external economic. 

I. P. Moiseenko, O. M. Marchenko offer classification of components of economic 
security of enterprise grounding on the criteria of object of defence (financial, raw materially-
raw, technical and technological, intellectually-skilled, informative, market) and the activity of 
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enterprise, that should be protected (basic (operating-room) activity, financial activity, 
investment activity, innovative activity, foreign economic activity). 

Many authors, including M. I. Zubok, V. S. Rubtsov, S. M. Yaremenko, V. G. Gusarov 
distinguish the next components of economic security of enterprise: safety of material 
resources, safety of commercial activity, financial safety, safety of control system, 
technological safety.  

In opinion of I. O. Baschins'ka, to the subsystems of economic security of enterprises 
belong: financial, internal economic, external economic (an economy of connections of 
enterprise with foreign enterprises) and socially - economic. 

As follows, the scientists distinguish various components of economic security of 
enterprise that confirms its complex concept. However, it is necessary to underline the similar 
components of economic security, that all authors outline, such as: staff (in the aspect of 
skills), informative, financial. 

Here we will conduct the critical analysis of definitions of the concept of "economic 
security of enterprise", based on a certain feature (table 2). 

Table 2 
The critical analysis of the concept of "economic security" 

Focus of determination Author Critical analysis 

Focus on the innovation 
part 

S.V. Lobuns'ka Other elements of economic security and the specifics 
of the enterprise industry sector are not taken into 
account. 

Focus on protection from 
negative influences of 
environmental effects 

I.M. Kovalyov, 
T.M. Suhorukova 

Not enough attention is concentrated on factors of 
internal environment. 

Focus of reaching a 
balanced system 

N.O. Podluzhna, 
I. O. Baschin'ska  

If the system is self-organizing and self-regulating, then 
what is the subject of economic security? 

Focus on the resource 
efficiency 

O.V. Aref'eva, 
T. B. Kuzenko,  

I.I. Tsigilik, 
O. A. Grunin, 
T. M. Ivaniuta, 

A. O. Zainchkovskii  

Not enough attention is paid to the negative factors of 
the environment. 

Focus on keeping the 
state within acceptable 
limits 

I. V. Golikov, 
I. P. Marchenko, 
O. M. Marchenko 

The mechanism   of determining the  limits of state 
components of economic security is incomprehensible. 

Focus on economic 
development 

M. I. Zubok, 
S. S. Rubtsov 

S. M. Yaremenko, 
V. G. Gusarov 

The questions of reaction to threats, risks and dangers 
remain not enough illuminated. 

 
According to the results of critical analysis,  not humiliating the achievement of 

researchers in any way, we would like to notice some lacks of the these determinations, that 
are inherent to the present stage of researches : 

1. In many cases authors of the definitions focus on the separate components of the 
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management system of enterprises, that, obviously, are closer to their scientific interests 
(innovative management, management of resources, and others like that), herewith leaving 
other components out of eyeshot. It narrows multidimensionalness of the concept of "economic 
security of enterprise" and the importance of other components of economic security system of 
enterprise is ignored. 

2. Very often when examining components of economic security of enterprise the special 
attention is paid separately to the factors of internal or external environment. However the 
achievements of balance of the economic system of enterprise and balanced development at 
an international level at such approach do not seem possible. 

3. There are evidences of a large stake of determinations of concept "economic security 
of enterprise" are based on properties of  economic systems, bigger than the one of an 
enterprise (of a state, market, and others like that), that means, that these definitions were 
made by the projection of economic security of the state on the level of enterprise. There 
should be assigned to such evidences: the inclusion to the components of economic security 
of enterprise those ones, that are not inherent to it, such as demographic; or priming on 
properties of the economic systems that not quite coincide with such properties of the system 
of economic security of an enterprise, as self-organization and self-regulation. Such approach, 
though in spite of its confession among scientists, however, also has certain contradictions in 
itself, in fact the enterprise, after its essence does not have instruments to provide the system 
of its economic security with abilities to include such components and to match such 
properties. 

4. Also, for many definitions of the concept of "economic security of enterprise" it is 
characterized with a lack of illumination of mechanisms of establishment of possible limits of 
the state of constituents of economic security and question of reaction on risks, threats and 
dangers of their violation from the side of an enterprise. That is, the question of countering the 
negative influences of various factors is illuminated not enough. 

We'll mark that all considered definitions, on our opinion, make their sense and right on 
existence, however the above-mentioned defects can influence the perception of concept of 
"economic security of enterprise" substantially. 

So, it is possible to do next summarizing conclusions in relation to the essence of 
concept of "economic security of enterprise": 

1. The economic security of the enterprise consists of many components. 
2. All components of economic security are equally important to the balance of economic 

system of an enterprise. 
3. The economic security of an enterprise should take into account the negative impact of 

factors such as economic risks, threats, dangers, etc. to any of its components. 
We consider it necessary to give the definition of concepts "economic risk", "economic 

threat", "economic danger", that, on our opinion, among the great number of economic 
definitions are most fully corresponding to the sphere of economic security of an enterprise. 

Economic risk - is the possibility of losses due to the random nature of the outcome of 
the chosen economic decisions or actions done [6, p. 230]. 

Economic threat - the potential possibility for causing damage to economic entities by 
some factors of internal and external environment [6, p. 233]. 
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Economic danger - is a specific and direct, real form of manifestation of the threat that 
has probabilistic mathematical interpretation [6, p. 198]. 

Analysis of scientific achievements and our own vision of the meaning of "economic 
security" makes it possible to provide a copyright definition: 

Economic security of enterprise - is the state of the economic system of enterprise that is 
characterized with actual counteraction of negative influence of all realized dangers with 
absence of threats in the defined period of its further rational and balanced development. 

Conclusions and perspectives. As it follows, it is possible to make a conclusion, that 
authors actually identify economic security with a capacity for innovations; security from 
negative influences of environment; achievement of equilibrium of the system; efficiency of the 
use of resources; with maintenance of the state in possible limits; and with providing of 
economic development. On the results of research of approaches of scientists concerning the 
constituents of economic security, and also achieved critical analysis of definition of this 
concept, it was found, that "economic security of enterprise" is the state of the economic 
system of enterprise that is characterized by actual counteraction of negative influence of all 
realized dangers with the absence of threats in the defined period of its further rational and 
balanced development. In future scientific researches we will concentrate our attention on the 
assessment of components of economic security of an enterprise. 
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Анотація  

Актуальність. Українська економіка має великий ресурсний і економічний потенціал для 
ефективного розвитку. Проте, нераціональна структура природокористування, ресурсо- та 
енергомісткість технологій, низька економічна ефективність, великі фінансові витрати, низький 
рівень конкурентоздатності підприємств не дають змоги ефективно розвиватися соціально-
орієнтованому ринковому господарству. Метою статті є дослідження основних тенденції сталого 
розвитку України. Відповідно до визначеної мети необхідно вирішити такі основні задачі: 
охарактеризувати основні загальноприйняті індикатори сталого розвитку; дослідити такі основні 
показники сталого розвитку в Україні як: прожитковий мінімум, розмір соціальних виплат, рівень 
інфляції, ВВП, тощо; провести аналіз на прикладі Миколаївської області Індексу сталого розвитку. 

Методи. У статті були використані методи: дослідницько-статистичний, нормативний, 
розрахунково-конструктивний метод, факторний, індексний аналіз, економіко-математичні методи. 

Результати. У статті досліджено основні тенденції сталого розвитку України. Україна має 
великий ресурсний потенціал для ефективного розвитку економіки, проте останніми роками 
спостерігається значне зниження основних показників, які характеризують сталий розвиток: 
життєвий рівень населення, якість людських ресурсів, захищеність життєдіяльності, рівень 
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інфляції, тощо. У статті проаналізовано рівень соціальних виплат в Україні протягом останніх 
років, які хоч і підвищувалися, проте, враховуючи інфляційні процеси, можна сказати,що рівень 
життя населення значно погіршився. На регіональному рівні нами було досліджено Миколаївську 
область і визначено, що за показниками Індексу сталого розвитку дана область займає середню 
позицію щодо якості життя населення, підприємницької діяльності, екологічної складової та інших 
показників. 

Перспективи. Для аналізу якості розвитку економіки держави потрібно застосовувати 
порівняльний аналіз у співставленні зі світовими показниками в даному напрямі для побудови 
ефективної моделі сталого розвитку країни. Також, необхідно для стабілізації економіки України, 
проводити ґрунтовну  виважену  державну політику, яка включає в себе стабілізаційні механізми 
економіки: зниження інфляційних процесів, політичну стабільність, підвищення основних показників 
розвитку держави (ВВП, НД).. 

Ключові слова: сталий розвиток, ВВП, рівень життя населення, мінімальна заробітна плата, 
мінімальний прожитковий мінімум. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The Ukrainian economy has a great economic potential and resource for 
effective development. However, the irrational structure of nature, resource and energy intensity of 
technologies, low economic efficiency, large financial costs, and low business competitiveness make the 
process of socially-oriented market economy development to be more complicated. The article deals with the 
researching of the fundamental trends of Ukraine’s sustainable development. According to a specific purpose 
the following tasks should be solved: to describe the main indicators of sustainable development in general; to 
examine the following key indicators of sustainable development in Ukraine as a living wage, social benefits, 
inflation, GDP, etc.; to conduct analysis  of sustainable development on the example of Mykolayiv region 
Indexes. 

Methods. There were the methods of: research and statistical method, method of regulation, settlement 
and constructive method, factor method, index analysis, economic-mathematical methods. 

Results. This article describes the main trends of sustainable development of Ukraine. Ukraine has a 
great potential for resource efficient economy, but in recent years there has been a significant reduction in key 
indicators that characterize the sustainable development of the country, its living standard, human resources’ 
quality, life protection, inflation, and so on. The article analyzes social benefits in Ukraine in recent years, 
which, despite their increasing, still are under the inflation processes. Due to that fact the living standard of 
Ukrainians had significantly decreased. At the regional level, as a n example in Mykolayiv region, we had 
determined that in terms of the Sustainable Development Index, this region occupies a middle position on life 
quality, entrepreneurship, environmental component and other factors. 

Discussion. To analyze the quality of the state's economy the comparative analysis as for the world 
and national indicators should be applied in order to build an effective model of sustainable development. Also, 
it is necessary to stabilize the economy Ukraine, to conduct a balanced public policy, which includes 
mechanisms of the economy stabilization: lower level of inflation, political stability, improvement of basic 
indicators of state (GDP, NI). 

Keywords: sustainable development, GDP, standard of living, minimum wages, minimum living wage. 
 

Аннотация 
Актуальность. Украинская экономика имеет большой ресурсный и экономический потенциал 

для эффективного развития. Однако, нерациональная структура природопользования, ресурсо- и 
энерговместимость технологий, низкая экономическая эффективность, большие финансовые 
расходы, низкий уровень конкурентоспособности предприятий не дают возможности эффективно 
развиваться социально ориентированному рыночному хозяйству. Целью статьи является 
исследование основных тенденции устойчивого развития Украины. В соответствии с 
определенной целью необходимо решить такие основные задачи: охарактеризовать основные 
общепринятые индикаторы устойчивого развития; исследовать такие основные показатели 
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устойчивого развития в Украине как: прожиточный минимум, размер социальных выплат, уровень 
инфляции, ВВП, и тому подобное; провести анализ на примере Николаевской области Индекса 
устойчивого развития. 

Методы. В статье были использованы методы: исследовательско-статистический, 
нормативный, расчетно-конструктивный метод, факторный, индексный анализ, экономико-
математические методы. 

Результаты. В статье исследованы основные тенденции устойчивого развития Украины. 
Украина имеет большой ресурсный потенциал для эффективного развития экономики, однако в 
последние годы наблюдается значительное снижение основных показателей, которые 
характеризуют устойчивое развитие: жизненный уровень населения, качество человеческих 
ресурсов, защищенность жизнедеятельности, уровень инфляции, и тому подобное. В статье 
проанализировано уровень социальных выплат в Украине в течение последних лет, которые хотя и 
повышались, однако учитывая инфляционные процессы, можно сказать, что уровень жизни 
населения значительно снизился. На региональном уровне нами была исследована Николаевская 
область и определенно, что по показателям Индекса устойчивого развития данная область 
занимает среднюю позицию относительно качества жизни населения, предпринимательской 
деятельности, экологической составляющей и других показателей. 

Перспективы. Для анализа качества развития экономики государства нужно применять 
сравнительный анализ в сопоставлении с мировыми показателями в данном направлении для 
построения эффективной модели устойчивого развития страны. Также, необходимо для 
стабилизации экономики Украины, проводить основательную взвешенную государственную 
политику, которая включает у себя стабилизационные механизмы экономики: снижение 
инфляционных процессов, политическую стабильность, повышение основных показателей 
развития государства (ВВП, НД). 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ВВП, уровень жизни населения, минимальная 
заработная плата, минимальный прожиточный минимум. 

 
Актуальність. У сучасному світі розвиток і ефективність господарювання, в першу 

чергу, визначається здатністю раціонально використовувати власні переваги природно-
ресурсного потенціалу, в поєднанні соціальних, економічних та екологічних елементів. 
Українська економіка має великий ресурсний та економічний потенціал для ефективного 
розвитку. Проте, нераціональна структура природокористування, ресурсо- та 
енергомісткість технологій, низька економічна ефективність виробництва, великі 
фінансові витрати, низький рівень конкурентоздатності підприємств не дають змоги 
ефективно розвиватися соціально-орієнтованому ринковому господарству. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останніх років все частіше 
досліджується тематика сталого розвитку держави. Так, даний напрям отримав  розвиток 
в дослідженнях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: В. Бєлкіна, 
Л. Брауна, К. Гамільтона, В. Голубєва, Б. Міркіна, Б. Шнайдера та інших. Однак ідеї й 
принципи сталого розвитку залишаються актуальними і на сьогоднішній день, адже 
нестабільність в економіці держави, низький рівень доходів населення та загроза 
екологічній безпеці породжують небезпеку існування людства. 

Метою статті є дослідження сталого розвитку України на основі індикаторів 
розвитку держави з урахуванням сучасних тенденцій. 

Методи. У статті використовувалися загальнонаукові методи аналізу та синтезу, 
групування і порівняння, абстрактно-логічні методи, індукції та дедукції  та інші прийоми 
економіко-статистичного дослідження. 
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Результати. Сталий розвиток — це модель економічного зростання, в якій 
використання ресурсів направлено на задоволення потреб людини при збереженні  
навколишнього середовища, так що ці потреби в розвитку можуть бути задоволені не 
тільки в сьогоденні, але й для майбутніх поколінь [5]. 

Для того, щоб визначити місце і роль країни в світі є загальноприйняті індикатори 
сталого розвитку, до них належать: 

1. Соціальні:  
- життєвий рівень населення (прожитковий мінімум); 
- якість людських ресурсів; 
- захищеність життєдіяльності. 
2. Екологічні: 
- якість атмосфери, гідросфери та літосфери. 
3. Економічні: 
- економічний розвиток; 
- характеристики споживання; 
- фінансові ресурси та механізми [6]. 
Згідно із законом України  «Про прожитковий мінімум», прожитковий мінімум – це 

вартісна величина набору продуктів харчування, а також мінімального набору  
непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, які необхідні для нормального 
функціонування організму людини для задоволення основних соціальних та культурних 
потреб особистості. Відповідно до закону, склад споживчого кошику, тобто набору 
товарів та послуг, необхідних для задоволення першочергових потреб людини, повинен 
змінюватися не менше одного разу в п'ять років. Однак, в Україні переглядали споживчий 
кошик останній раз у 2000 році. 

Прожитковий мінімум визначається із розрахунку на одну особу на місяць. Окремо 
прожитковий мінімум розраховується для тих осіб, які відносяться до основних 
соціальних та демографічних груп населення: 

- дітей віком до 6 років; 
- дітей віком від6 до 18 років; 
- працездатних осіб; 
- осіб, що втратили працездатність [7]. 
Для того, щоб проаналізувати розмір соціальних виплат в Україні протягом останніх 

років варто звернути увагу на рисунок 1. 
Як бачимо, протягом останніх років в Україні розмір соціальних виплат поступово 

підвищується. Розмір мінімальної заробітної плати в порівнянні з 2005 роком в 2015 р. 
(прогноз) підвищиться у 4 рази, розмір мінімальної пенсії – у 3,2 рази, розмір 
прожиткового мінімуму, у 3 рази, відповідно. Хоча підвищення суттєве, але враховуючи 
річний рівень інфляції, який сягає протягом десяти останніх років близько 339%, то на 
жаль кошти які виплачуються швидко втрачають свою вартість (рис. 2). 

 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
49 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Грн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Роки

Розмір мінімальної заробітної плати, грн Розмір мінімальної пенсії, грн

Прожитковий мінімум, грн
 

Рис. 1. Розмір соціальних виплат в Україні протягом 2005-2015 рр., грн. [1] 
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Рис. 2. Динаміка індексу інфляції в Україні протягом 2005-2015 рр, % [4] 

 
Також, одним із основних індикаторів сталого розвитку країни є валовий внутрішній 

продукт. За даними сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Україні ВВП за 
IV квартал 2014 року порівняно з IV кварталом 2013 року скоротився на 15,2%. ВВП у 
розрахунку на одну особу у ІІІ кварталі 2014 року склав 9952 грн, що на 5,0% менше, ніж 
у ІІІ кварталі 2013 року. Скорочення валової доданої вартості у ІІІ кварталі 2014 року 
порівняно з ІІІ кварталом 2013 року зафіксовано за такими видами економічної діяльності 
як:  будівництво (на 26,1%), добувна промисловість (на 21,9%), торгівля (на 17,8%), 
переробна промисловість (на 15,2%), постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (на 14,0%), професійна, наукова та технічна діяльність (на 
13,7%), діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (на 13,2%), 
операції з нерухомим майном (на 8,9%), транспорт, складське господарство, поштова та 
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кур’єрська діяльність (на 7,1%), тимчасове розміщування й організація харчування (на 
6,9%), інформація та комунікації (1,8%), охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги (на 0,9%). Проте, варто відмітити зростання виробництва валової доданої 
вартості у сільському, лісовому та рибному господарстві (на 25,9%), а також у сферах 
державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (на 8,3%), 
фінансової та страхової діяльності (на 1,2%), освіти (на 1,1%), мистецтва, спорту, розваг 
та відпочинку (на 0,7%) [3]. 

Міжнародна організація The Heritage Foundation та The Wall Street Journal 
оприлюднила у 2014 році Індекс економічних свобод в розрізі 186 країн. Починаючи з 
1995 року, Україна була серед перших країн за якими здійснювався аналіз Індексу 
економічних свобод. У 2014 р. Україні належала 155-та позиція, серед 186 країн світу з 
показником індексу – 49,3, наші сусіди за відповідним показником – африканська країна 
Лесото – 154 місце та острів Карибського басейну Гаїті – 156 місце. Серед країн Європи 
Україна отримала найнижчий показник – 43 місце, а найкращі умови для розвитку 
економіки серед європейських країн в Швейцарії – 81,6, і це четверта рейтингова позиція 
в світі. Лідерство за даним рейтингом належить Гонг-Конгу, найгірші справи з 
економічнами свободами у Північної Кореї (табл. 1). 

Таблиця 1 
Індекс економічних свобод України у 2014 році 

Критерій оцінки Показник 
індексу 

Рейтинг серед держав світу, за ІЕС (155 з 186) 155 
Рейтинг серед держав Європи, за ІЕС (43 з 43) 43 
Індекс економічних свобод у 2014 році 49,3 
Динаміка індексу економічних свобод, 2013-2014 рр. 3 
Індекс захисту прав власності 30 
Динаміка індексу захисту прав власності, 2013-2014 рр. 0 
Індекс рівня корупції 21,94 
Динаміка індексу рівня корупції, 2013-2014 рр. -1,06 
Індекс податкового навантаження 79,06 
Динаміка індексу податкового навантаження, 2013-2014 рр. 0,86 
Індекс бюдюджетних витрат 37,55 
Динаміка індексу бюджетних витрат, 2013-2014 рр. 8,145 
Індекс підприємницької діяльності 59,8 
Динаміка індексу підприємницької діяльності, 2013-2014 рр. 12,2 
Індекс захисту трудових прав 49,77 
Динаміка індексу захисту трудових прав, 2013-2014 рр. -0,13 
Індекс регулювання цін 78,74 
Динаміка індексу регулювання цін, 2013-2014 рр. 7,74 
Індекс обмежень міжнародної торгівлі 86,18 
Динаміка індексу обмежень міжнародної торгівлі, 2013-2014 рр. 1,78 
Індекс інвестиційного клімату 20 
Динаміка індексу інвестиційного клімату, 2013-2014 рр. 0 
Індекс розвитку фінансового сектору 30 
Динаміка індексу розвитку фінансового сектору, 2013-2014 рр. 0 
Зважена (середня) тарифна ставка імпорту (%) 1,91 
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Продовження табл. 1 
Ставка ПДВ (%) 20 
Ставка податку на прибуток (%) 18 
Податкове навантаження, у % ВВП 38 
Обсяг бюджетних витрат, у % ВВП  45,63 
Чисельність населення 45,45 
ВВП (у млрд, ПКС) 335,17 
Темп приросту ВВП (%) за останній рік 0,15 
Темп приросту ВВП (%) за останні 5 років -0,9 
ВВП на душу населення (ПКС) 7373,99 
Рівень безробіття, у % 8,05 
Інфляція, у % 0,57 
Зростання прямих іноземних інвестицій (млн дол.) 7833 
Державний борг, у % до ВВП 37,42 

Джерело: [2] 
 
Аналізуючи наведені дані варто відмітити, що Україна значно погіршила свої позиції 

щодо значення Індексу економічних свобод. Причиною, насамперед, є скорочення 
виробництва, зниження рівня ВВП на душу населення, великий рівень інфляції в державі 
та підвищення росту дефіциту бюджету. 

В регіональному розрізі по Україні варто провести аналіз Індексу сталого розвитку. 
Для цього нами обрано Миколаївську область. Так, дана область за цим показником 
знаходиться на 25 позиції. Компонента якості життя – 14 позиція, «Базові потреби» – 18 
позиція, «Підприємницька діяльність» – 12, «Ринок праці» — 12 та «Інноваційні та 
інвестиційні можливості» – 13 позиція. За Індексом конкурентоспроможності – на 15 
позиції, Індексом інноваційно-кадрового потенціалу – на 14 позиції. Слід відзначити, що 
область посідає 13 місце за валовим регіональним продуктом на одну особу. Для регіону 
компонента безпеки життя за економічним виміром на середній позиції – інтегрально це 
18 позиція в Україні. Відповідно, рівень загроз економічного характеру для 
адміністративно-територіальної одиниці у зрізі рівня безробіття середній – 17 позиція, 
технологічна відсталість на високому рівні по країні – 5 позиція, загроза зниження 
добробуту населення посередня — 19 позиція. 

Щодо екологічного виміру Миколаївська область посідає 23 місце у рейтингу. За 
категоріями політики «Стан довкілля», «Екологічне навантаження і небезпека» та 
«Екологічне керування» область займає 23, 17 та 22 місця рейтингів, відповідно. Серед 
параметрів, які характеризують область з екологічної точки зору, необхідно виділити 
великі обсяги утворення токсичних відходів на душу населення (25 місце), низьку частку 
утилізації відходів (26 місце), значну розораність (24 місце) і низьку лісистість (26 місце) 
території за відносно малих обсягів лісонасаджування (24 місце). Миколаївська область 
за соціально-інституціональним виміром сталого розвитку на 19 позиції. Область 
демонструє невисокі показники Індикатору демографічного розвитку та середні значення  
Індикатору рівня освіти, зрештою опинившись на 27 позиції за «Розвитком людського 
потенціалу». 15 місце у області за категорією політики «Інституціональний розвиток» та 8 
– за категорією політики «Якість життя» (рис. 3). 
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Рис. 3. Загрози сталому розвитку в Миколаївській області, 2013 рік [8] 

 
Загроза зниження тривалості життя в досліджуваній області має критичні 

максимальні в межах країни значення – 1 місце. За загрозами злочинності область на 11 
позиції у рейтингу, за загрозою корупції – 20. Загрозу соціальної нерівності демонструє 
Індекс Джині, який у Миколаївській області не набуває критичних значень – 16 позиція в 
рейтингу серед інших областей. 

Фахівці Єльського університету (США) визначають також індекс якості довкілля 
(Environmental Performance Index), що характеризує ефективність державної політики 
щодо збереження екосистем. Цей показник розраховується з використанням 22 
індикаторів, розподілених за десятьма категоріями, що характеризують як якість 
навколишнього середовища, так і життєздатність екосистем. За значенням цього 
показника у 2012 році Україна зайняла 102 позицію серед 132 країн світу, що 
підтверджує низький рівень дієвості державної політики в екологічній сфері. 

Висновки і перспективи. Отже, підсумовуючи зазначене, необхідно відмітити, що 
Україна має великий ресурсний потенціал для ефективного розвитку економіки, проте 
останніми роками спостерігається значне зниження основних показників, які 
характеризують сталий розвиток: життєвий рівень населення, якість людських ресурсів, 
захищеність життєдіяльності, рівень інфляції тощо. Тому для аналізу якості розвитку 
економіки держави потрібно застосовувати порівняльний аналіз у співставленні зі 
світовими показниками в даному напрямі для побудови ефективної моделі сталого 
розвитку країни. Також, необхідно для стабілізації економіки України, проводити 
грунтовну виважену державну політику, яка включає в себе стабілізаційні механізми 
економіки: зниження інфляційних процесів, політичну стабільність, підвищення основних 
показників розвитку держави (ВВП, НД).  
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PROBLEMS, TRENDS AND PROSPECTS OF CARGO FLOWS THE 
NORTHERN SEA ROUTE 

 
Аннотация 

Актуальность. В статье рассматриваются основные проблемы, определяющие 
современное состояние и перспективы развития грузовых перевозок по Северному морскому пути 
(СМП). Выявлена преимущественно экспортная и транзитная ориентация арктических 
коммуникаций и определена взаимосвязь динамики глобальных рынков углеводородного сырья и 
развития системы морских грузопотоков. Особое внимание уделено возможностям регулирования 
транспортных систем, развитию международного сотрудничества, в том числе по привлечению 
новых морских технологий и техники. Проведено экспертное исследование отдельных проблем, 
определяющих развитие и регулирование Северного морского пути в стратегической перспективе. 
Все это определяет актуальность и необходимость глубокого изучения проблем, связанных с 
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функционированием и развитием грузопотоков Северного морского пути. 
Методы. Исследование проведено на основе использования системного подхода к изучению 

концептуально-методологических проблем взаимодействия государственных и предпринимательских 
структур в стратегическом развитии инфраструктурного обеспечения Северного морского пути в 
условиях необходимости освоения в обозримом будущем огромного природно-ресурсного потенциала 
Арктического региона Российской Федерации. Кроме этого, используются статистические методы и 
методы факторного анализа. 

Результаты. Приоритетными направлениями государственной политики в Арктике можно 
считать укрепление международного сотрудничества в сфере морской деятельности и 
привлечения новых морских технологий и техники. Однако такое сотрудничество должно 
ориентироваться на постепенное импортозамещение и повышение удельного веса отечественных 
производителей в реализации проектов. Приоритетом в развитии внешних отношений можно 
отнести и охрану окружающей морской среды. Усиливающееся «давление» международных 
экологических организаций в Арктике, возрастание требований к функционированию морского 
хозяйства приводит к ограничениям в реализации морской политики и усилению действия  
экологических факторов конкуренции, в том числе в технико-технологической сфере. Важнейшую 
роль в освоении огромного природного потенциала Арктического региона может сыграть 
Северный морской путь, который является важнейшей судоходной магистралью России – он 
соединяет северные регионы с остальной частью страны. Однако морская транспортная 
инфраструктура арктической зоны России в последнее время в значительной своей части 
стагнирует. Особенно быстро теряют дееспособность порты восточного сектора Северного 
морского пути, также требует модернизации и дальнейшего развития атомный ледокольный 
флот.  

На российском арктическом шельфе открыты гигантские ресурсы нефти и газа, в 
суммарном эквиваленте приблизительно соответствующие запасам, расположенным на суше. 
Однако, в большинстве своем, они плохо изученные. Дополнительные геологоразведочные работы 
и освоение их сдерживалось повышенными издержками и рисками. В XXI веке к таким рискам 
добавилось изменение конъюнктуры мировых рынков: самый крупный из них, Северо-Американский, 
переместился на второе место, при этом сократился импорт сырой нефти приблизительно в два 
раза и практически прекратился завоз сжиженного природного газа (СПГ). Рост нестабильности 
глобальных энергетических рынков, а также западные санкции в отношении России значительно 
сократили реальные инвестиции в освоение арктического шельфа и сделали слабо предсказуемыми 
прогнозные оценки таких процессов. Однако то, что вектор российского экспорта углеводородов 
будет во всё возрастающей мере смещаться на Азиатско-Тихоокеанский рынок, не вызывает 
сомнений. 

В связи с этим возникает необходимость переориентации не только добывающих 
комплексов, но и транспортно-логистических систем. К основным экспортным потокам за 
пределами 2020 года будут относиться сжиженный природный газ, а важнейшим средством 
транспортировки – арктические морские коммуникации. Базовым механизмом их регулирования 
выступает морская  политика. Под морской политикой подразумевается деятельность 
государства по защите национальных интересов в соответствующих акваториях. Такая 
деятельность включает совокупность мероприятий, сочетающих все необходимые ресурсы и 
управленческие воздействия, необходимые для достижения поставленных целей. Важными 
элементами формирования плановой стадии морской политики выступают миссии, концепции, 
стратегии (доктрины), программы и т.п. 

Перспективы. В стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2030 года к основным угрозам в 
экономической сфере относятся отсутствие российских современных технических средств и 
технологий для поиска, разведки и освоения морских месторождений углеводородов в арктических 
условиях, а также высокий износ основных фондов, особенно в транспортной, энергетической и 
оборонной инфраструктуре.  
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Смещение вектора экспортных потоков, а также глобальные проекты развития 
Арктической зоны РФ требуют хорошо развитой транспортной инфраструктуры, нынешнее 
состояние которой не отвечает стратегическим задачам. Огромные территории здесь в этом 
аспекте практически не обустроены, не имеют полноценных отношений с основными 
транспортными магистралями страны, а также налаженных внутрирайонных коммуникаций. Все 
это вызывает необходимость ускоренного развития водных коммуникаций как экономически 
наиболее выгодных. Особенно сказанное справедливо в отношении Северного морского пути как 
важнейшей судоходной магистрали в Арктике. 

Проведенный анализ показал, что как в среднесрочной, так и в стратегической перспективе 
(за пределами 2030 года) наиболее вероятным является масштабный рост арктических морских 
перевозок, в том числе на трассах Северного морского пути. Важнейшими факторами, 
определяющими эти масштабы, будут являться темпы увеличения спроса на углеводороды на 
наиболее быстро растущем Азиатско-Тихоокеанском рынке, процессы изменения климата и 
динамика освоения месторождений арктического шельфа. Что касается государственного 
регулирования, то важнейшими его направлениями должны стать поддержка строительства 
ледового флота и модернизация портовой инфраструктуры в Арктике. 

Ключевые слова: Арктический регион, Северный морской путь, тенденции, морские 
грузоперевозки, регулирование, грузопотоки, арктические коммуникации, нефтяные и газовые 
месторождения Арктики. 

Abstract 
Introduction, Purpose. The paper examines the main issues that define the current state and 

prospects of development of freight traffic along the Northern Sea Route (NSR). Spotted mainly export and 
transit orientation Arctic communications and defined the relationship dynamics of global markets of 
hydrocarbons and development of maritime cargo traffic. Particular attention is paid to the possibility of 
regulating transport systems, the development of international cooperation, including through the attraction of 
new marine technologies and techniques. A separate expert study problems determining the development and 
regulation of the Northern Sea Route in the long term. All this determines the relevance and need for a 
thorough study of the problems related to the functioning and development of the Northern Sea Route freight 
traffic. 

Methods. The study was conducted on the basis of a systemic approach to the study of conceptual and 
methodological problems of interaction between state and business structures in the strategic development of 
infrastructural support of the Northern Sea Route in the conditions necessary development for the foreseeable 
future, the vast natural resource potential of the Arctic region of the Russian Federation. 

Results. The priority directions of the state policy in the Arctic can be considered the strengthening of 
international cooperation in maritime activities and to attract new marine technologies and techniques. 
However, such cooperation should focus on import substitution and the gradual increase in the share of 
domestic producers in the implementation of projects. The priority in the development of external relations can 
be attributed, and the protection of the marine environment. The increasing "pressure" of international 
environmental organizations in the Arctic, increased requirements for the functioning of the marine sector 
leads to restrictions in the implementation of maritime policy, and strengthen the action of environmental 
factors of competition, including in technical and technological sphere. The most important role in the 
development of the vast natural potential of the Arctic region can play the Northern Sea Route, which is the 
most important shipping artery of Russia - it connects the northern regions to the rest of the country. However, 
marine transport infrastructure of the Arctic zone of Russia in recent years in large part stagnates. Especially 
quickly lose viability ports of the eastern sector of the North Sea Route, also requires modernization and 
further development of nuclear icebreaker fleet.  

In the Russian Arctic shelf discovered giant oil and gas resources, equivalent to a total of about 
appropriate reserves located on land. However, for the most part, they are poorly studied. Further exploration 
and development of their restrained by high costs and risks. In the XXI century, added to such risks changing 
world market: the largest of them, the North American, moved into second place, while imports of crude oil fell 
about two times and practically stopped the import of liquefied natural gas (LNG). Rising instability of global 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
57 

energy markets, as well as Western sanctions against Russia significantly reduced the real investment in the 
development of the Arctic shelf, and made weakly predictable projections for such processes. However, the 
fact that the vector of Russian exports of hydrocarbons will be in ever-increasing measure to shift to the Asia-
Pacific market, no doubt. 

In this regard, there is need to refocus not only mining complexes, but also transport and logistics 
systems. The main export flows beyond 2020 will include liquefied natural gas and the most important means 
of transport - the Arctic sea lanes. The basic mechanism of their regulation acts maritime policy. Under the 
Maritime Policy refers to the activities of the state to protect national interests in their respective waters. These 
activities include a set of measures that combine all the necessary resources and administrative impact, 
needed to achieve the goals. An important element of the planned stages of maritime policy are the mission, 
vision, strategy (doctrine), programs, etc. 

Discussion. The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and the national 
security for the period up to 2030 the major threats in the economic field include the lack of Russian modern 
technical means and technologies for prospecting, exploration and development of offshore hydrocarbon 
deposits in the Arctic, as well as higher depreciation of fixed assets, especially in the transport, energy and 
defense infrastructure. 

The displacement vector export flows, as well as global projects of the Arctic zone of the Russian 
Federation require well-developed transport infrastructure, the current state which does not meet the strategic 
objectives. Vast areas are in this aspect practically equipped, do not have full relations with the major 
highways of the country, as well as intra-established communications. All of this calls for the accelerated 
development of water communications economically most advantageous. Especially this is true in relation to 
the Northern Sea Route as a major shipping line in the Arctic. 

The analysis showed that in the medium and in the long term (beyond 2030) is the most probable large-
scale increase in Arctic shipping, including the Northern Sea Route. The most important factors determining 
the scale will be the rate of increase in demand for hydrocarbons in the most rapidly growing Asia-Pacific 
market, the processes of climate change and the dynamics of development of deposits of the Arctic shelf. With 
regard to government regulation, the most important of his directions shall be to support the construction and 
modernization of the fleet of ice port infrastructure in the Arctic. 

Keywords: Arctic region, the Northern Sea Route, the trends maritime transport, regulation, traffic 
flows, arctic communications, oil and gas fields in the Arctic. 

 
Актуальность. В условиях глобализации постоянно растет объем товарообмена, а 

значит и потребность в ускоренном развитии транспортных систем. При этом морские 
перевозки в настоящее время, а также и в обозримой перспективе считаются наиболее 
экономичными, их оборот составляет более половины всех мировых грузовых перевозок  
и показывает опережающую динамику. Прогрессирующее в последнее десятилетие 
потепление климата обуславливает повышение возможностей ранее мало  
использовавшихся из-за ледового покрова коммуникаций – Северо-Западного прохода в 
канадской Арктике [2] и Северного морского пути (СМП). 

С точки зрения экономической теории функционирование любой территориальной  
системы имеет проблемный характер уже в силу того, что оно происходит под 
воздействием очень большого числа сил, к тому же действующих по самым различным 
векторам и с разными усилиями. В этой связи возможности и эффективность 
регулирования экономических процессов также достаточно ограничены и определяются 
тем, в какой мере удалось учесть эти воздействия. Такая сложная система, как 
арктические морские коммуникации и их грузопотоки, зависит от огромного числа 
различных позиционных точек как субъективного, так и относительно объективного 
характера [18]. При этом по большинству из них статистические функциональные 
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зависимости не применимы в принципе, поскольку само их влияние  на систему имеет 
достаточно динамичный характер. Так, на современном этапе развития энергетических 
рынков большое влияние имеет не только смещение центров глобального спроса, но и 
стратегическое изменение предложения в связи с так называемой сланцевой 
революцией. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемные ситуации 
экономических систем в упрощенном виде формируются в сложном взаимодействии 
двух больших групп факторов: внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных). К 
экзогенным факторам может быть отнесено, например, состояние мировых, в первую 
очередь, энергетических рынков, поскольку в ближайшие 15 лет будут доминировать 
перевозки нефти и сжиженного природного газа, добыча и производство которых в 
российской Арктике имеет преимущественно экспортную направленность. В 
среднесрочной перспективе определенное влияние могут оказывать геополитические и 
геоэкономические процессы [1]. К субъективным экзогенным факторам может быть 
отнесена, например, политика (ценовая, тарифная и т.п.) конкурирующих компаний, в 
том числе транспортных (пароходных). 

К внутренним факторам, обеспечивающим функционирование и развитие 
Северного морского пути, могут быть отнесены, например, проводимая политика 
государства в целом и его прибрежных регионов, в том числе, выражающаяся в 
нормативных и организационных мерах (решениях) соответствующих органов 
государственной власти. При этом большое значение имеют такие факторы, как 
динамика добычи нефти и газа на шельфе, состояние торгового флота ледового класса, 
ледокольное обслуживание и его тарифы, лоцманские услуги, система страхования 
грузов и т.п [8]. Отдельным важнейшим направление является развитие морской 
транспортной инфраструктуры, включающей порты, службы безопасности и спасения, 
гидрометеорологическое обеспечение, службы оповещения и т.п. 

Изменения климата значительно повысили роль  арктических морских 
коммуникаций. В частности, перевозки по Северо-Западному проходу Канады выросли 
за последние 15 лет практически на порядок, параллельно повысив внимание 
арктических стран к вопросам национального суверенитета и регулирования 
судоходства [2]. Что касается Северного морского пути, то исследования показывают, 
что действуют  противоречивые тенденции: весь период с 1990 года по 2010 год 
характеризовался снижением (стагнацией) перевозок и депрессивным состоянием 
морских транспортных систем. Оживление наступило только в последние три года, 
дальнейшие тенденции формируются под сложным влиянием противоречивых факторов 
[13], одним из важнейших при этом выступают перспективные сдвиги на глобальных 
рынках углеводородного сырья [21]. Таким образом, целью статьи является проведение 
исследования о современном состоянии и перспективах развития Северного морского  
пути, а также о возможных подходах к государственному регулированию арктических 
грузопотоков как важнейшего условия эффективного освоения в обозримой перспективе  
природных ресурсов Арктики. 

Цель. Целью статьи есть проведение исследования о современном состоянии и 
перспективах развития Северного морского пути, а также о возможных подходах к 
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государственному регулированию арктических грузопотоков как важнейшего условия 
эффективного освоения в обозримой перспективе природных ресурсов Арктики. 

Методы. Исследование проведено на основе использования системного подхода к 
изучению концептуально-методологических проблем взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур в стратегическом развитии инфраструктурного 
обеспечения Северного морского пути в условиях необходимости освоения в обозримом 
будущем огромного природно-ресурсного потенциала Арктического региона Российской 
Федерации. Кроме этого, используются статистические методы и методы факторного 
анализа. 

Результаты. Очевидно, что в рамках одной статьи анализировать все или даже 
значительную часть рассмотренных факторов не представляется возможным. Поэтому 
ниже мы остановимся только на тех из них, которые представляются наиболее важными 
с точки зрения долговременных тенденций развития арктических морских перевозок. 
При этом представляется важным привести сами характеристики грузопотоков 
Северного морского пути, особенно в последний период. Необходимо отметить, что в 
советские годы арктические перевозки активно поддерживались государством [17]. 

Значительные объемы перевозок сохранялись даже в годы Великой отечественной 
войны. Они несколько упали в начальный период войны, но уже в 1945 году составили 
444 тыс. т, а к 60-м годам XX века достигли 1 млн. т. В начале 90-х годов со сменой 
государственной модели экономики на рыночную  произошел «обвал» перевозок, 
которые сократились в 4 раза, а в Западном секторе СМП – более чем в 30 раз. 
Серьезное увеличение грузопотоков наблюдается лишь в последние годы. 

Таблица 1 
Грузопотоки Северного морского пути в отдельные периоды 

Начальный период 
освоения 

Последний период социалистического 
государства 

Современные перевозки 

год тыс. т год тыс. т год тыс.т 
1933 130 1980 4952 2003 1700 
1934 134 1981 5005 2004 1718 
1935 176 1982 5110 2005 2023 
1936 201 1983 5445 2006 1956 
1937 187 1984 5835 2007 2150 
1938 194 1985 6181 2008 2219 
1939 237 1986 6455 2009 1801 
1940 350 1987 6579 (max) 2010 2050 
1941 165 1988 6295 2011 3111 
1942 177 1989 5823 2012 3752 

Источник [13] 
 

Как видно из таблицы 1, значительное увеличение объемов грузоперевозок начало 
отмечаться в условиях рыночных отношений только с 2011 года. В 2012 году эта 
тенденция продолжилась, причем было перевезено транзитом 1.26 млн. тонн, что на 
34% больше, чем в 2011 году (834 тыс. т). При этом количество судов с грузом почти не 
увеличилось. Это связано с более эффективным применением судов: меньше 
балластных переходов – больше «двойных» рейсов. Отметим, что наблюдается рост 
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экспортных и импортных грузов, а также перевозок между российскими портами, 
расположенными в разных бассейнах («большой каботаж»). 

География перевозок значительно расширяется. Пока преждевременно делать 
вывод о том, что появляются постоянные маршруты, однако объемы перевозок 
становятся значительными [6]. Анализируя структуру грузопотоков, следует выделить  
сразу  «бросающийся в глаза» признак сырьевой ориентации национальной экономики – 
в Южную Корею отправлено 303 тыс. т газоконденсата, а обратно экспортирован 
продукт его переработки – 198 тыс. т авиационного керосина. 

Целесообразно также выделить различные виды рейсов: среди них выделяют так 
называемые «двойные», которые, в свою очередь, делятся на полные (судно следует по 
СМП с грузом в обе стороны) и односторонние двойные рейсы (судно следует в одну 
сторону с грузом и обратно – в балласте; или наоборот). Если в 2011 году был выполнен 
всего один полный двойной рейс, то в 2012 году их выполнено три. В результате 
уменьшается число рейсов в балласте и повышается экономическая эффективность 
перевозок. Кроме того, зафиксировано 4 односторонних двойных рейсов. 

В 2013 году рост грузопотоков, в том числе транзитных, продолжился и по 
предварительным оценкам превысил 4 млн. т (в 2012 году – 3752 тыс.т). Выполнено 
более 60 транзитных рейсов (в 2012 году – 46, в 2011 – 34) с общим объемом перевозок 
около 1.5 млн. т. В текущем году состоялся пилотный рейс по проводке судна Китая, 
который проявляет большой интерес к использованию СМП и намерен стать одним из 
крупнейших транзитных перевозчиков. Так, в 2014 году была запланирована и 
осуществлена проводка 10 судов. Особенно большой прирост ожидается, начиная с 
2017 года, когда даст первую продукцию проект «Ямал-СПГ», в котором китайские 
компании владеют 20 процентами акций [13]. 

Специалисты отмечают, что арктические навигации последних лет убедительно 
показали - в действующих климатических условиях плавание грузовых судов по 
Северному морскому пути в различные порты Юго-Восточной Азии по сравнению с 
плаванием через Суэцкий канал сокращает время в пути от 7 до 22 дней, что является 
важным экономическим преимуществом. Плата за ледокольную проводку судов по СМП 
(с учетом нового гибкого тарифа) может быть приравнена к плате за проход по каналу. 
Повышенную страховку при плавании по Севморпути с учетом опасности получения 
ледовых повреждений можно сравнить с повышенной страховкой при проходе Аденского 
пролива (встречи с пиратами). Дополнительными расходами при прохождении СМП 
являются затраты на ледового лоцмана, но они не очень велики (около 10 тыс. долл. за 
рейс). Исходя из этого, можно считать, что экономия времени рейса на 10 суток 
эквивалентна уменьшению расходов судовладельца на 250-900 тыс. долл. за рейс в 
зависимости от объема и вида грузов. 

Одним из ведущих факторов, определяющих развитие арктических коммуникаций, 
является состояние и динамика мировых сырьевых рынков. Смена приоритетов в 
глобальном энергопотреблении происходит, в основном, за счет двух факторов [3]. Во-
первых, развитые страны (ОЭСР) активно проводят политику энергосбережения, 
поэтому удельное потребление ресурсов значительно снижается, а общее растет очень 
незначительно. [10]. Во-вторых, развивающиеся страны и страны «третьего» мира 
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стараются улучшить экономические тенденции и уровень жизни населения, в связи с 
чем у них достаточно быстро увеличивается как удельное, так и общее 
энергопотребление, на политику энергосбережения средств пока просто не хватает. 

По имеющимся прогнозам, с 2011 по 2030 год мировой спрос на энергию 
увеличится на 35-38% - в основном за счет развивающихся стран. Ожидается изменение 
динамики производства отдельных видов энергоресурсов с учетом того факта, что 
развитие нетрадиционных источников – сланцевый газ и нефть низкопроницаемых  
пород, а также тяжелая нефть и различные виды биотоплива – идет быстрее, чем 
предполагалось ранее. Это трансформирует энергетический баланс США уже в рамках 
прогнозного горизонта. Несмотря на быстрое развитие возобновляемых источников 
энергии, в структуре топливного баланса этой страны будут по-прежнему доминировать 
ископаемые энергоносители [11]. Ожидается, что к 2030 году на нефть, газ и уголь 
придется примерно по 26-28% мирового энергопотребления, а на неископаемые виды 
топлива – атомную, гидроэнергетику, а также и возобновляемые источники – 
приблизительно по 6-8%. Вследствие увеличения собственного производства и 
неизменных объемов электропотребления к 2030 г. США смогут самостоятельно 
обеспечить более 90% своей потребности в энергоресурсах. Напротив, из-за 
продолжающегося стремительного роста экономики зависимость Китая и Индии от  
импорта энергоносителей возрастет. Эти изменения окажут существенное влияние на 
состояние торговых балансов [21].  

Конечно, нужно иметь в виду неоднозначность таких прогнозов, особенно в части 
«сланцевых» нефти и газа. Так, академик Э. Галимов считает, что сегодняшний ажиотаж 
вокруг добычи сланцевого газа является блефом, но блефом рассчитанным. Дело в том, 
что цена на газ в мире значительно выше стоимости его добычи. Последняя составляет 
менее 50 долл. США за 1 тыс. куб.м (по предварительным оценкам при разработке 
Штокмановского газоконденсатного месторождения она могла бы достичь 80-90 долл.). 
Продается газ сейчас по цене, превышающей 300 долл. США, поэтому сланцевый газ, 
даже при себестоимости добычи свыше 150 долл. за 1 тыс. куб.м, все еще можно с 
выгодой продавать. При сохранении тенденции снижения цен, которую мы наблюдаем 
сейчас, газосланцевая промышленность США обанкротится [4]. Конечно, из 
политических соображений правительство США какое-то время может дотировать 
отрасль, хотя при государственном долге, приближающемся к 20 трлн. долл., это крайне 
опасно. И уже конечно не может идти речи о каком-то экспорте сланцевого газа в 
Европу, особенно в сколько-нибудь существенных масштабах. 

На российском арктическом шельфе открыты гигантские ресурсы нефти и газа, в 
суммарном эквиваленте приблизительно соответствующие запасам, расположенным на 
суше [5]. Однако, в большинстве своем, они плохо изученные. Дополнительные 
геологоразведочные работы и освоение их сдерживалось повышенными издержками и 
рисками. В XXI веке к таким рискам добавилось изменение конъюнктуры мировых 
рынков: самый крупный из них, Северо-Американский, переместился на второе место, 
при этом сократился импорт сырой нефти приблизительно в два раза и практически 
прекратился завоз сжиженного природного газа (СПГ). Рост нестабильности глобальных 
энергетических рынков, а также западные санкции в отношении России, значительно 
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сократили реальные инвестиции в освоение арктического шельфа и сделали слабо 
предсказуемыми прогнозные оценки таких процессов. Однако то, что вектор российского 
экспорта углеводородов будет во всё возрастающей мере смещаться на Азиатско-
Тихоокеанский рынок, не вызывает сомнений [16].   

В связи с этим возникает необходимость переориентации не только добывающих 
комплексов, но и транспортно-логистических систем. К основным экспортным потокам за 
пределами 2020 года будут относиться сжиженный природный газ, а важнейшим 
средством транспортировки – арктические морские коммуникации. Базовым механизмом 
их регулирования выступает морская  политика [24]. Под морской политикой 
подразумевается деятельность государства по защите национальных интересов в 
соответствующих акваториях. Такая деятельность включает совокупность мероприятий, 
сочетающих все необходимые ресурсы и управленческие воздействия, необходимые 
для достижения поставленных целей. Важными элементами формирования плановой 
стадии морской политики выступают миссии, концепции, стратегии (доктрины), 
программы и т.п. 

В стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2030 года к основным угрозам в 
экономической сфере относятся отсутствие российских современных технических 
средств и технологий для поиска, разведки и освоения морских месторождений 
углеводородов в арктических условиях, а также высокий износ основных фондов, 
особенно в транспортной, энергетической и оборонной инфраструктуре [23]. В 
оборонной сфере отмечена необходимость обеспечения благоприятного оперативного  
режима, включая поддержание высокого уровня боеготовности группировок войск (сил) 
общего назначения, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с 
существующим и прогнозируемым характером военных опасностей и угроз Российской 
Федерации в Арктике [15]. 

В этой связи среди приоритетных направлений развития Арктической зоны РФ и 
обеспечения национальной безопасности выделены: развитие науки и технологий, 
создание современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
международное сотрудничество в Арктике с обеспечением военной безопасности, 
защиты и охраны государственной границы. 

Смещение вектора экспортных потоков, а также глобальные проекты развития 
Арктической зоны РФ требуют хорошо развитой транспортной инфраструктуры, 
нынешнее состояние которой не отвечает стоящим стратегическим задачам. Огромные 
территории здесь в этом аспекте практически не обустроены, не имеют полноценных 
отношений с основными транспортными магистралями страны, а также налаженных 
внутрирайонных коммуникаций. Все это вызывает необходимость ускоренного развития 
водных коммуникаций как экономически наиболее выгодных [14]. 

Северный морской путь – важнейшая судоходная магистраль России в Арктике, 
которая соединяет северные регионы с остальной частью страны. СМП также позволяет 
доставлять грузы из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион значительно более 
коротким путем по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал или 
мыс Доброй Надежды. Основными портами, расположенными вдоль трассы, являются 
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Дудинка, Диксон, Игарка, Хатанга, Тикси, Певек, Провидение. 
Однако морская транспортная инфраструктура Арктической зоны РФ в 

значительной своей части стагнирует. Особенно быстро теряют дееспособность порты 
восточного сектора СМП, значительно ухудшилось метеорологическое и 
гидрографическое обеспечение трассы. Требует модернизации и развития атомный 
ледокольный флот. Морской доктриной Российской Федерации на период до 2020 года 
предусматриваются следующие меры: 

- обеспечение национальных интересов страны в отношении арктических 
акваторий и Северного морского пути, государственное управление этой транспортной 
системой, ледокольное обслуживание; 

- предоставление равного доступа к СМП заинтересованным перевозчикам, в том 
числе иностранным; 

- строительство ледоколов, транспортных судов ледового класса, 
специализированных судов для рыбопромыслового, научно-исследовательского, 
спасательного и других флотов. 

Особого внимания заслуживает также вопрос создания в рамках морской политики  
отечественного флота для перевозки сжиженного газа [20]. Не секрет, что при освоении 
таких гигантов, как Харасавейское и Бованенковское месторождения на Ямале или 
Штокмановское в Баренцевом море, наиболее эффективной оказывается 
транспортировка именно газовозами. Первый такой проект «Ямал-СПГ» реализует 
компания «НоваТЭК», строящая необходимые мощности во вновь создаваемом порту 
Сабетта. При этом оптимальными по рентабельности являются суда вместимостью 120 
тыс.м2 сжиженного природного газа и выше. Теоретически в их производстве могли бы 
участвовать крупнейшие отечественные судостроительные заводы – 
«Севмашпредприятие» и Балтийский завод. Однако для создания по существу заново 
такой высокотехнологичной отрасли необходима соответствующая государственная 
программа. Правительство Российской Федерации заявило, что готово выделить не 
менее 5  млрд.  долл. на модернизацию отечественной автомобильной 
промышленности. Представляется, что обеспечение морских коммуникаций для 
транспортировки СПГ не менее приоритетная и экономически более эффективная  
задача. 

Приоритетными направлениями государственной политики в Арктике можно 
считать укрепление международного сотрудничества в сфере морской деятельности и 
привлечения новых морских технологий и техники. Однако такое сотрудничество должно 
ориентироваться на постепенное импортозамещение и повышение удельного веса  
отечественных производителей в реализации проектов[7]. Приоритетом в развитии 
внешних отношений можно отнести и охрану окружающей морской среды. 
Усиливающееся «давление» международных экологических организаций в Арктике, 
возрастание требований к функционированию морского хозяйства приводит к 
ограничениям в реализации морской политики и усилению экологических факторов 
конкуренции, в том числе в технико-технологической сфере. 

Отдельной стратегической проблемой для арктических грузопотоков является 
состояние ледокольного флота. В его составе (находится в федеральной 
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собственности) шесть атомных и пять дизель-электрических ледоколов. Однако к 2020 
году, то есть периоду активной фазы освоения шельфа Арктики, в строю останется 
только один атомоход, «50 лет Победы». Учитывая, что последний стоился почти 20 лет 
в условиях постоянного дефицита средств, можно понять всю остроту проблемы. 

Начало освоения шельфа, особенно с учетом вероятных изменений климата, 
может привести к достаточно оптимистическому сценарию. Более того, в отношении 
отдаленной перспективы (за пределами 2025 года), то здесь может быть в виде 
прогноза более положительная динамика, особенно если оправдаются мнения 
экспертов о существенном потеплении и изменении ледовой обстановки в Арктике [19]. 
Однако изменение климата – также неоднозначный процесс. По мере потепления, 
ледяной покров в Арктике будет становиться все меньше и тоньше. Навигация 
улучшится не только на морских трассах, но и в прибрежной зоне, на основных реках. 
Усилятся возможности для развития водного транспорта, торговли и туризма. Северный 
морской путь может стать одним из основных грузовых маршрутов на земном шаре, а 
уменьшение ледяного покрова будет благоприятствовать развитию добычи нефти и газа 
на шельфе. Однако специалисты предупреждают и о новых рисках. Под воздействием 
совокупности таких факторов, как повышение уровня моря, таяние вечной мерзлоты и 
усиление воздействия волн в результате увеличения площади открытой воды  
увеличится эрозия береговых линий в Арктике. Все это создает особо опасные 
воздействия на всю инфраструктуру, в первую очередь, портовую [9, 22]. 

С учетом рассматриваемых выше обстоятельств достаточно неоднозначные 
результаты дал экспертный опрос, который проводился в период работы VII 
Международной научно-практической конференции «Север и Арктика в новой парадигме 
мирового развития» (Лузинские чтения – 2014), проходившей в Институте экономических 
проблем  Кольского научного центра РАН  в апреле 2014 года. Предлагавшаяся 
участникам конференции анкета была посвящена стратегическим проблемам  
государственной политики на Севере. Ее заполнили 34 участника, в том числе 9 
докторов наук, 18 кандидатов наук и 7 специалистов без ученой степени. Наиболее 
представительная часть была от научных организаций (17 чел.), десять специалистов 
работают в высших учебных заведениях, 4 – в органах региональной и муниципальной 
власти и 3 – на производственных предприятиях. Интересно, что в отношении 
возможного изменения климата оценки разделились практически поровну. То есть 
половина участников считает, что процесс потепления в среднесрочной перспективе (до 
2020 года) будет нарастать, а вторая часть – что уже в ближайшие 5 лет температурный 
режим стабилизируется и в третьем десятилетии возможно начало циклического 
похолодания [15]. 

Большая группа вопросов в процессе вышеуказанного анкетирования была 
посвящена перспективам освоения арктического шельфа и развития Северного 
морского пути, что достаточно важно для составления сценарных прогнозов. В целом, 
возможности добычи газа с морских месторождений в Арктике оцениваются достаточно 
позитивно: более 70% опрошенных считают, что к 2025 году на шельфе будет 
добываться от 100 до 200 млрд.куб.м природного газа. Что касается Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (ШГКМ), то большинство ответило, что «первый» газ 
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с него будет получен за пределами 2020 года (74%). 
Таблица 2 

Возможные сроки начала освоения ШГКМ 
Годы получения газа 2018-2020 гг. 2021-2025 гг. За пределами 2025 г. 

Штокмановский проект  26% 53% 21% 
Разработка авторов 

 
Освоение уникальных газоконденсатных месторождений Карского моря вероятнее 

всего начнется в 2025 году или за его пределами (68% опрошенных), наоборот – в более 
ранние периоды - отметило лишь 32% участников. В отношении строительства завода 
по сжижению природного газа (СПГ) на Кольском полуострове твердую уверенность 
выразили только 20 экспертов (59%), но и отрицательный ответ дало всего 2% 
участников. Остальные не определились. Отдельные расхождения среди ответивших 
участников конференции положительно наблюдаются по срокам ввода и возможной 
мощности, что показано в таблице 3. 

Таблица 3 
Оценка сроков строительства завода СПГ на Кольском полуострове 

2025 год 
мощность, млн.т 10 20 25 более 25 
распределение, % 63 19 18 - 

2030 год 
мощность, млн.т 20 30 35 более 35 
распределение, % 27 38 25 10 

Разработка авторов 
 

При этом 63% ответов получено в пользу отгрузки СПГ на Азиатско-Тихоокеанский 
рынок, 28% – на Европейский (ЕР). А в отношении строительства завода СПГ на 
полуострове Ямал сомнений намного меньше в связи с началом реализации проекта. 
Наиболее вероятной мощностью в 2020 году опрошенные считают 15 млн. тонн, а для 
2025-2030 годов ответы настолько «разбросаны», что мы не считаем целесообразным 
их приводить. Что касается ориентации, то 70% считают предпочтительным экспорт в 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Последним был поставлен связанный с 
предыдущими вопрос о возможности активизации грузоперевозок на трассе Северного  
морского пути к 2020 году. Вернее, он задавался в отношении наиболее сложного 
Восточного сектора СМП (от пролива Вилькицкого до Берингова пролива), где в 2012 г. 
общий объем грузов составил всего 1,3 млн.т. 

Таблица 4 
Экспортная оценка грузопотоков восточного сектора 

Северного морского пути к 2020 году 
Всего морские 
перевозки 

млн.т от 1 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 более 15 
распределение 
ответов, % 5 35 40 20 

в том числе 
транзитные 

млн.т до 1 от 2 до 4 от 4 до 6 более 6 
распределение 
ответов, % 8 52 35 5 

Разработка авторов 
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Как видно из таблицы 4, общие грузопотоки в 2020 году для 40% экспертов не 
превысят 10 млн. тонн, 35% считают, что они будут колебаться в пределах от 5 до 10 
млн. т (что примерно коррелирует с возможным вывозом СПГ на Азиатско-
Тихоокеанский рынок). Объем транзитных перевозок (по Западному и Восточному 
секторам) оценивается в масштабе свыше 2 млн. т (более 90% опрошенных). При этом 
необходимо отметить, что в качестве транзитных рассматривались все перевозки грузов 
для зарубежных портов. 

Выводы и перспективы. В целом, подводя краткий итог проведенному анализу, 
можно отметить, что как в среднесрочной, так и в стратегической перспективе (за 
пределами 2030 года) наиболее вероятным является масштабный рост арктических 
морских перевозок, в том числе на трассах Северного морского пути. Важнейшими 
факторами, определяющими эти масштабы, будут являться темпы увеличения спроса 
на углеводороды на наиболее быстро растущем Азиатско-Тихоокеанском рынке, 
процессы изменения климата и динамика освоения месторождений арктического 
шельфа [12]. Что касается государственного регулирования, то важнейшими его 
направлениями должны стать поддержка строительства ледового флота и 
модернизация портовой инфраструктуры в Арктике. 
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EVALUATION OF STRUCTURAL CHANGES IN AGRICULTURAL 
PRODUCTION OF REGION DURING THE YEARS OF ECONOMIC 

TRANSFORMATIONS 
 

Анотація 
Актуальність. Наслідки проведення безсистемних аграрних реформ значною мірою вплинули 

на формування нової структури господарювання в аграрному секторі економіки України: розвитку 
сільськогосподарських підприємств ринкового спрямування та потужного трудомісткого, переважно 
натурального, сектору особистих селянських господарств, створених на базі індивідуального 
землеволодіння. А тому оцінку еволюції, сучасного стану та перспектив розвитку процесів 
реструктуризації аграрного виробництва регіону в напрямку забезпечення сталого розвитку 
сільських територій вважаємо достатньо актуальним дослідженням. 

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії 
економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ; монографічного; економіко-
статистичних прийомів: статистичного спостереження, групування, порівняння, розрахунок 
середніх і відносних величин, рядів динаміки, індексів; системного аналізу; абстрагування; 
прогнозування тощо. 

Результати. У статті здійснено наукове обґрунтування організаційно-структурного 
становлення аграрного сектору регіону, проведено соціально-економічну оцінка результатів 
трансформаційних процесів в аграрному виробництві, а також запропоновано основні шляхи його 
реструктуризації. 

Перспективи. Для удосконалення організаційної структури територіально-галузевих 
агровиробничих систем необхідно обґрунтувати наукові засади оптимізації розвитку різних форм 
господарювання на селі; розробити інституційно-організаційні заходи з удосконалення 
територіально-галузевого розміщення виробництва; визначити концептуальні основи соціальної 
відповідальності аграрного бізнесу, напрями розвитку соціальної інфраструктури сільських 
територій загалом. 

Ключові слова: оцінка, структурні зміни, аграрне виробництво, категорії господарств, 
трансформація, реструктуризація, сільські території. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The consequences of unsystematic agrarian reforms largely influenced the 
formation of a new structure of management in the agricultural sector of Ukraine: development of market 
oriented farms and powerful labor-intensive, mostly natural, sector of private farms established on the basis of 
individual land ownership. Therefore assessment of evolution, current state and prospects of the restructuring 
of the agricultural production of the region towards sustainable development of rural areas consider important 
enough research. 

Methods. Research conducted by use of the dialectical method of knowledge of the economic laws and 
systematic approach to the study of economic phenomena; monographic; economic and statistical techniques, 
statistical observation, grouping, comparison, calculation of average and relative values, time series, indexes; 
systems analysis; abstraction; forecasting etc. 

Results. In the article the scientific substantiation of organizational and structural formation of the 
agricultural sector in the region, conducted socio-economic evaluation of transformation processes in 
agricultural production, and provides the main ways of restructuring. 

Discussion. To improve organizational structure of territorial and agro-industrial sector of scientific 
principles must justify optimization of various forms in rural areas; develop institutional arrangements to 
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improve territorial and sectoral distribution of production; define the conceptual framework of social 
responsibility agribusiness, directions of social infrastructure of rural areas in general. 

Keywords: assessment, structural change, agricultural production, the categories of farms, 
transformation, restructuring, rural areas. 

 
Аннотация 

Актуальность. Последствия проведения бессистемных аграрных реформ в значительной 
степени повлияли на формирование новой структуры хозяйствования в аграрном секторе 
экономики Украины: развития сельскохозяйственных предприятий рыночного направления и 
мощного трудоемкого, преимущественно натурального, сектора личных крестьянских хозяйств, 
созданных на базе индивидуального землевладения. Поэтому оценку эволюции, современного 
состояния и перспектив развития процессов реструктуризации аграрного производства региона в 
направлении обеспечения устойчивого развития сельских территорий считаем достаточно 
актуальным исследованиям. 

Методы. Исследования проводились путем использования диалектического метода познания 
действия экономических законов и системного подхода к изучению экономических явлений; 
монографического; экономико-статистических приемов: статистического наблюдения, 
группировки, сравнения, расчет средних и относительных величин, рядов динамики, индексов; 
системного анализа; абстрагирования; прогнозирования и т.д. 

Результаты. В статье осуществлен научное обоснование организационно-структурного 
становления аграрного сектора региона, проведения социально-экономическую оценка результатов 
трансформационных процессов в аграрном производстве, а также предложены основные пути его 
реструктуризации. 

Перспективы. Для усовершенствования организационной структуры территориально-
отраслевых агропромышленных систем необходимо обосновать научные основы оптимизации 
развития различных форм хозяйствования на селе; разработать институционально-
организационные мероприятия по совершенствованию территориально-отраслевого размещения 
производства; определить концептуальные основы социальной ответственности аграрного 
бизнеса, направления развития социальной инфраструктуры сельских территорий в целом. 

Ключевые слова: оценка, структурные изменения, аграрное производство, категории 
хозяйств, трансформация, реструктуризация, сельские территории. 

 
Актуальність. Загалом трансформація економічної системи України, що 

розпочалася з проголошення її незалежності, зумовила активне формування ринкових 
відносин та механізмів їх регулювання, зокрема в галузі сільського господарства. 

У таких умовах, по суті, відбувалося формування стратегії земельних, майнових, 
господарських та організаційних перетворень в агропромисловому комплексі, цілями якої 
стало: створення умов для розширеного відтворення і використання досягнень науково-
технічного прогресу; насичення національного ринку продовольством, 
сільськогосподарською сировиною вітчизняного виробництва та розв'язання 
продовольчої проблеми; підвищення конкурентоздатності сільськогосподарської 
продукції вітчизняного виробництва; розв'язання соціальних проблем села; ефективна 
інтеграція сільського господарства до світового продовольчого ринку; наукове і кадрове 
забезпечення аграрного виробництва; охорона навколишнього середовища. 

З огляду на це, трансформація аграрного сектора в ході ринкових реформ була 
надскладним завданням. Насамперед тому, що сільське господарство є однією з 
найбільших галузей країни. До того ж воно виконує особливу роль в суспільстві і на 
відміну від інших галузей його не можна оцінювати лише за економічною доцільністю і 
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ефективністю. Адже, воно виробляє харчові продукти, від нього в значній мірі залежить 
продовольча безпека країни і рівень життя населення. А засвідчує це те, що частка 
аграрного виробництва у ВВП Тернопільської області становить 25%, у ньому зайнята 
третина працездатного населення та залучається понад однієї четвертої усіх інвестицій 
регіону. 

Проте проблеми забезпечення виробничого потенціалу аграрної галузі в контексті  
реформування існуючих організаційно-правових форм господарських структур є 
вирішеними частково, зважаючи на диспропорції розвитку АПК. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питань ринкових 
перетворень в аграрному секторі економіки, формування організаційно-економічної 
структури агропромислового комплексу та розвитку різних форм господарювання 
присвячені наукові праці багатьох відомих вчених: П.Гайдуцький, В.Горьовий, 
В.Збарський, М.Зубець, М.Малік, В.Месель-Веселяк, П.Музика, І.Прокопа, П.Саблук, 
О.Скидан, М.Федоров, О.Шпикуляк та інші.  

Мета. Необхідність оцінки напрямів реформування організаційної структури 
аграрного виробництва, обґрунтування передумов забезпечення економічного 
потенціалу сільських територій різними формами господарювання, визначення стратегії 
їх подальшого розвитку в умовах глобалізації економіки обумовило мету і завдання 
даного дослідження. 

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу 
пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ; 
монографічного; економіко-статистичних прийомів: статистичного спостереження, 
групування, порівняння, розрахунок середніх і відносних величин, рядів динаміки, 
індексів; системного аналізу; абстрагування; прогнозування тощо. 

Результати. Враховуючи наслідки проведених аграрних реформ та негативний 
вплив ринкових ризиків ведення бізнесу, формування вітчизняного АПК, як цілісної 
структури, у повній мірі не відбулося і, в першу чергу, це стосується виробничої сфери, 
тобто галузі сільського господарства. 

Складністю також стала зміна функцій сільських територій, які впродовж багатьох 
років виконували переважно функцію забезпечення однієї галузі – сільського 
господарства. А тепер у зв’язку з впровадженням ринкових відносин і індустріалізацією 
галузі, що спричинило вивільнення значної частинини зайнятих, сільські території де-
факто стають місцем проживання ледь не третини населення країни (в Тернопільській 
області – більшості). Тобто, приступаючи до реформ потрібно було також розробити 
також план запобіжних заходів і заходів з усунення негативних соціальних наслідків 
реформ. 

На жаль, цього не було зроблено, допущено ряд помилок у формах і методах 
проведення самих реформ, а трансформаційні процеси в сільському господарстві 
відбулися не за найкращим сценарієм. В результаті отримали чимало диспропорцій у 
економічному і соціальному розвитку галузі та сільських територій загалом. 

На наш погляд, варто визнати, що трансформаційні процеси в сільському 
господарстві, як і реформи, що їх визначають, далеко не завершені. І не тільки тому, що 
помірні еволюційні трансформаційні процеси і відповідні структурні зміни будуть 
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відбуватися постійно. В іншому випадку ніякого розвитку галузі не відбуватиметься, що є 
не припустимим і не логічним. Але й тому, що наслідками будь-яких реформ і відповідних 
трансформаційних змін завжди мав би стати вищий рівень виробництва і добробуту, від 
того, що був до реформ. Цього, на жаль, поки що не сталося, швидше навпаки. 

Так, в сільському господарстві Тернопільської області досі не досягнуто 
дореформених обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції, галузь 
тваринництва практично розвалена. Утворився величезний розрив між 
надконцентрованими горизонтальної інтеграції, переважно з монокультурним 
виробництвом, агрохолдингами і українським феноменом реформ – дрібнотоварними, 
переважно натуральними, трудомісткими особистими селянськими господарствами, які 
виробляють в регіоні більше половини валової продукції галузі [4]. В господарствах 
населення самоексплуатується величезна кількість прихованих безробітних (80-90% від 
усіх зайнятих в галузі регіону). Крім цього, неконтрольовано використовуються земельні 
угіддя – більше десяти років триває негативний баланс гумусу в ґрунтах області. А 
особливо небезпечно – деградує українське село: знищена його соціальна 
інфраструктура, вкрай погіршені демографічні параметри і стає перед загрозою 
вимирання. 

З огляду на результати проведених реформ та струкутрних змін, ми виділили 
наступні етапи трансформацій: 

1. Перший – 1991-1999 рр. – безсистемні точкові трансформаційні заходи, що 
призвели до певних успіхів, насамперед, у приватизаційних процесах, в той же час до 
небаченого відкату розвитку галузі, неймовірного погіршення параметрів 
господарювання. 

2. Другий – 2000 – до тепер – більш системні заходи держави по прискоренню 
реформ, що призвели до призупинення економічного спаду галузі, певної стабілізації і 
прискорення темпів розвитку з певних напрямів. 

3. Третій – після розробки стратегії системної реструктуризації. Означає розробку 
такої стратегії трансформаційних змін і її реалізацію, яка би забезпечила повне усунення 
прорахунків у проведенні трансформаційних перетворень у минулому і системний 
динамічний розвиток аграрної сфери, її реструктуризацію до оптимальних параметрів. 

Загалом структурні трансформації в аграрному сеторі економіки регіону за роки 
аграрних реформ ми оцінювали за наступними напрямами: 

1. Оцінка змін структури форм власності в сільському господарстві. 
2. Оцінка реструктуризації організаційно-правових форм господарювання в 

сільському господарстві. 
3. Структурні зміни у виробництві за категоріями виробників та окремими 

організаційно-виробничими формами господарювання. 
Розглянемо кожен із цих пунктів більш детально. 
Оцінка змін структури форм власності в сільському господарстві. 
Найбільш радикальні зміни відбулися у структурі форм власності. Власне це було 

головним завданням реформаторів. Більшість із них вважали, що впровадження 
приватної власності породить небачені мотиваційні можливості економічного і 
соціального розвитку. 
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Приватна власність справді стала тотальною. Якщо на початок реформ її практично 
не було, вона існувала у вигляді хіба що особистих підсобних господарств, то, приміром, 
у 2013 році господарства державної форми власності виробляли в регіоні лише 0,2 
відсотки валової сільськогосподарської продукції, у тому числі тваринницької – 0,1 
відсотки. Здавалося б, за теорією реформаторів, ми мали би спостерігати бум аграрного 
виробництва. Однак, цього не сталося. Тернопільська область ще й досі не вийшла на 
рівень виробництва аграрної продукції, з якого почалися структурні перетворення. 

Тобто ми отримали тотальну приватну власність і переважно дрібнотоварне, 
низькоефективне сільськогосподарське виробництво, де досі у виробництві продукції 
домінують особисті селянські господарства та дрібні фермери, які ще й зараз 
виробляють більше половини валової продукції сільського господарства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Питома вага господарств населення Тернопільської області 

у виробництві валової продукції сільського господарства [5, с. 28] 
(у відсотках до загального обсягу) 

Показники 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

2013 
до 

1990, 
+/- 
в.п. 

Валова продукція – 
всього 36,6 48,9 73,1 70,8 59,1 55,3 53,3 53,0 +16,4 

у тому числі          
продукція            
рослинництва 22,8 35,6 63,6 57,6 46,7 45,8 43,9 43,8 +21,0 

продукція        
тваринництва 52,6 65,6 88,5 90,9 83,9 81,8 79,9 76,6 +24,0 

 
Сільськогосподарські підприємства високою концентрацією також не відзначаються 

(табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь у 2013 році* 
(на 1 листопада) 

Показники Усього 
Відсотків до 

загальної 
кількості 

Площа  
с/г угідь,  

тис.га 

Відсотків  
до загальної площі 

с/г угідь 
підприємств 

Припадає с/г 
угідь на одне 

підприємство, га 

Підприємства, що 
мали с/г угіддя 961 92,0 532,9 100,0 554,5 

Серед підприємств, 
що мали с/г угіддя, 
мали їх: 

     

  нижче середнього 
рівня на одне 
підприємство 

755 72,3 51,1 9,6 67,9 
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Продовження табл. 2 
  вище середнього 
рівня на одне 
підприємство 

124 11,9 421,6 79,1 3400 

Підприємства, що не 
мали с/г угідь 83 8,0 х х х 

* Розраховано авторами на підставі літературних джерел [5, с. 29]. 
 

Так, половина аграрних підприємств Тернопільської області (49,9%) обробляють 
лише 1,7 відсотки від усіх земель в обробітку або в середньому по 3,3 с/г угідь на одне 
господарство. А понад 72 відсотків підприємств регіону мають с/г угідь з розрахунку на 
одне господарство менше середнього рівня, обробляють тільки 9,6% угідь, в середньому 
по 67,9 га кожне. 

Ще однією особливістю розвитку економічних відносин в аграрному секторі, яка 
визначає сучасну організаційну виробничу структуру та наглядно демонструє 
диспропорції в АПК, є надзвичайна концентрація землекористування та виробництва 
сільськогосподарської продукції серед представників крупного бізнесу (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Структура землекористування та аграрного виробництва 

сільськогосподарських підприємств Тернопільської області у 2013 році* 
* Розраховано авторами на підставі літературних джерел [5]. 

 
Так, серед зареєстрованих на 1 листопада 2013 року 1044 од. 

сільськогосподарських підприємств, включаючи фермерські господарства, які володіли 
земельними угіддями, 6,3% суб’єктів із середнім розміром понад 2000 га обробляли 
63,9% (понад 340,6 тис. га) с.-г. угідь та при цьому виробили приблизно 74,5% валової 
продукції сільського господарства. Тобто на сьогодні великі корпоративні структури 
аграрного сектору економіки контролюють близько третини усіх угідь та загального 
обсягу виробництва галузі. Якщо врахувати відсутність достовірного обліку 

  

574,3 тис. га 

6,3% 93,7% 

  

1044 од. 

63,9% 36,1% 

Сільськогосподарські 
угіддя 

Сільськогосподарські 
підприємства 

  Валове виробництво 
аграрної продукції 3787,1 млн. грн. 

74,5% 25,5% 
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господарського використання землі населенням, безконтрольність і неврегульованість 
орендних відносин та припустити ймовірність часткової «тінізації» економіки аграрного 
сектору, то вплив як великих, так і всіх підприємницьких структур, на вказані процеси 
може бути набагато більшим. 

Така структура аграрного виробництва, на наш погляд, не може мати майбутнього. 
Дрібнотоварне виробництво, в першу чергу, не наукомістке, а, значить, і не 
конкурентоспроможне. Воно, по-друге, малоефективне, трудомістке і, що особливо 
важливо, породжує і не вирішує чимало соціальних проблем. Економічні відносини цієї 
категорії виробників з постачальниками, посередниками, переробниками, державою та 
великотоварними підприємствами не є взаємовигідними, адже вони не можуть на них 
впливати, відстоювати на рівних свої інтереси. 

Вихід у цій ситуації бачимо в активізації інтеграційних процесів в аграрній сфері, в 
т.ч. і в особистих селянських господарствах. В останній категорії виробників – через 
розвиток кооперації та фермерства. Загалом же йдеться про оптимізацію різних форм 
господарювання. 

Оцінка реструктуризації організаційно-правових форм господарювання в 
сільському господарстві. 

Однією з головних ланок здійснюваних перетворень в сільському господарстві 
України є перебудова організаційної структури аграрного виробництва. Як ми вже 
вказували, у цей період зародилося фермерство, поширилось індивідуальне 
господарювання селян та набуло розвитку підприємництво ринкового типу. 

Так, на кінець 1990 року в регіоні налічувалося 522 суб’єктів господарювання, 
зокрема 439 колгоспів, 35 радгоспів, 47 міжгосподарських підприємств та 1 фермерське 
господарство. Через рік їхня кількість зросла на 45 одиниць, серед яких фермерських 
господарств було уже 26. У середньому на 1 підприємство припадало 1,5 тис. га 
сільськогосподарських угідь, а на 1 фермерське господарство – 24 га. 

У подальшому на базі реформованих понад 500 КСП з 2000 року на території 
області діяло 1273 од. нових підприємницьких структур, серед яких 54,7% (696 од.) – 
фермерські господарства, 19,0% (242 од.) становили господарські товариства, 23,2% 
(296 од.) – приватні (приватно-орендні) підприємства, 1,3% (17) – сільськогосподарські 
виробничі кооперативи, 0,7% (9) – державні підприємства і 1,0% (13) – інші форми 
господарювання. Середній розмір новостворених структур (без урахування фермерських 
господарств) становив 0,9 тис. га сільськогосподарських угідь, а фермерських 
господарств – 24 га. Таким чином, внаслідок здійснюваних перетворень в аграрному 
секторі України започатковано формування нової організаційної структури 
господарювання. 

На сьогодні (станом на 1.11.2013р.) у сільському господарстві Тернопільської 
функціонує понад 1044 од. сільськогосподарських підприємств, в т.ч. 596 фермерських 
господарств (57,1%). На них припадає 75,7 тис. га сільськогосподарських угідь (14,2% до 
загального обсягу землекористування аграрних формувань). Змінився і середній розмір 
господарств: у 2013 році він становив 554 га (без врахування фермерських господарств – 
1140 га). 

Поряд із цим набуло поширення індивідуальне та сімейне виробництво, оскільки 
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понад 393,4 тис. од. особистих селянських господарств населення обробляли у 2013 р. 
472,1 тис. га сільськогосподарських угідь, що у 5 разів більше, ніж у 1990 р. Їхній середній 
розмір становить 1,2 га. 

Сьогодні відбувається значний спад та роздрібненість аграрного виробництва в 
існуючих формах господарювання, при цьому відмічаємо важливість для АПК такого 
сегменту економіки як господарства населення, що підтверджується даними табл. 3. 

Як бачимо, за двадцять три роки незалежності концентрація виробництва 
сільськогосподарської продукції поступово перемістилася з категорії підприємств до 
категорії господарств населення та фермерів, які разом у 2013 році виробили 58% 
валової продукції сільського господарства, хоча у 1990 році цей показник становив 
всього 36,6%. Щоправда, слід відмітити незначне зниження їх питомої ваги протягом 
останніх років, оскільки у 2000-2005 рр. вони виробляли близько 70% валової продукції. 

Таблиця 3 
Розвиток організаційно-правових форм у сільському господарстві Тернопільської 

області* 
(на кінець року) 

Форми господарювання 
Кількість 
суб’єктів, 
тис. од. 

Площа 
сільськогосподарських угідь 

Виробництво валової 
аграрної продукції 

тис. га % млн. грн. % 
1990 р. 

Усі господарські формування 265,7 1058,4 100 9531,4 100 
у тому числі сільсько-
господарські підприємства 0,521 965,4 91,2 6040,7 63,4 

фермерські господарства 0,001 0,6 0,0 0,0 0,0 
господарства населення 265,2 92,6 8,8 3490,7 36,6 

2013 р. 
Усі господарські формування 394,4 1046,4 100 8051,4 100 
у тому числі сільсько-
господарські підприємства 0,448 498,6 47,6 3384,4 42,1 

фермерські господарства 0,596 75,7 7,2 397,4 4,9 
господарства населення 393,4 472,1 45,2 4269,6 53,0 

* Розраховано авторами за підставі літературних джерел [5, с. 25, 29, 41, 102, 104]. 
 

Загалом ж можна констатувати, що в сільському господарстві регіону утвердилась 
певна структура організаційно-правових форм господарювання, яка уже не надто 
змінюється у часі, починаючи з початку 2000-х років. 

Структурні зміни у виробництві за категоріями виробників та окремими 
організаційно-виробничими формами господарювання. 

За роки економічних трансформацій в сільському господарстві найбільш суттєві 
зміни відбувалися в структурі виробництва за категоріями господарств. Йдеться 
насамперед про сільськогосподарські підприємства і населення. 

В результаті заполітизованої поспішної деколективізації сільськогосподарських 
підприємств, в умовах відсутності стратегічного плану трансформації систем, політичної 
волі і законодавства про збереження цілісних майнових комплексів та хибних уявлень 
про організаційно-виробничі форми приватної власності, у 1990-2000 рр. відбулося 
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неконтрольоване руйнування цих підприємств, чим нанесено країні колосальної шкоди і 
напряму позначилося на темпах і результатах аграрних реформ. 

Як свідчать дані, питома вага сільськогосподарських підприємств у виробництві 
валової продукції галузі знизилася за означений період майже удвічі, з 63,4 відсотків до 
26,9 у 2000 році. Натомість удвічі виросла питома вага населення: з 36,6 відсотків до 
73,1. Особливого руйнування в сільськогосподарських підприємствах зазнала 
тваринницька галузь, питома вага якої у цій категорії знизилася із 47,4 відсотків у 1990 
році до 11,5 у 2000 році і навіть до 9,1% у 2005 році. У цьому ж році селянські 
господарства виробляли майже 91 відсоток тваринницької продукції в області. 

Зроблені висновки підтверджуються також змінами динаміки і структури 
виробництва окремих видів продукції в розрізі тих же категорій виробників (рис. 2, рис. 3). 

Основними причинами такої ситуації, ми вважаємо, наступне: 
а) для сільськогосподарських підприємств: 
· висока оборотність інвестицій в рослинницькій галузі; 
· надприбутковість більшості культур, особливо в останні роки; 
· прерогатива і можливість підприємств застосовувати інтенсивні технології; 
· доступ великого аграрного бізнесу на ринок продовольства, зокрема зовнішній. 
б) для господарств населення: 
· постійно існуючим попитом на дану продукцію серед громадян; 
· сприятливі умови на всій території регіону для її вирощування; 
· можливість застосування дешевих і мінімально інтенсивних технологій 

виробництва; 
· стихійність та неврегульованість ринків цих видів продукції тощо. 

 
Рис. 2. Структура виробництва основних видів продукції рослинництва за 

категоріями господарств* 
* Розраховано авторами за підставі літературних джерел [5, с. 52; 7]. 
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Подібні тенденції спостерігаються і в організаційній структурі виробництва 
продукції тваринництва. Так, сільськогосподарські підприємства, які у 1990 році 
утримували лідируючі позиції у виробництві усіх видів м’яса (69,5%), молока (61,0%) та 
вовни (99,7%), на сьогодні не переважають над господарствами населення у жодній 
галузі. 

 
Рис. 3. Структура виробництва основних видів продукції тваринництва за 

категоріями господарств* 
* Розраховано авторами за підставі літературних джерел [5, с. 78; 7]. 

 
Серед передумов такого становища у тваринництві можна виділити наступні: 
· надзвичайно низька оборотність інвестицій в галузі, особливо при вирощуванні ВРХ; 
· неефективність державної підтримки тваринництва; 
· поява інтенсивних технологій вирощування свинини, м’яса курей, індиків та 

яєць, що максимально підвищило рентабельність їх виробництва на підприємствах; 
· безконтрольність імпорту тваринницької продукції і відсутність врегульованого 

внутрішнього ринку та ін. 
Загалом структурні зміни в регіоні найбільш відчутно визначила наступна провідна 

тенденція – формування дуальної моделі структури сільського господарства: з 
одного боку утверджувалася корпоративна індустріальна модель і корпоративний сектор 
(в першу чергу агрохолдинги), з другого – індивідуальна традиційна модель і, відповідно 
індивідуальний сектор (особисті селянські господарства, фермерство). На жаль 
формування дуальної моделі відбувалося не планомірно, не системно, без достатнього 
регулятивного впливу держави. З’явилися перекоси, які суттєво вплинули на 
результативність структурних змін. 

Висновки і перспективи. Трансформаційні процеси в аграрному виробництві 
необхідно розглядати з позицій комплексної оцінки з метою створення умов для 
розширеного відтворення, забезпечення держави продовольством і 
сільськогосподарською сировиною, підвищення конкурентоздатності аграрної продукції, 
наукового забезпечення аграрного виробництва, вирішення соціальних проблем 
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сільських територій та збалансованого використання агроландшафтів. 
Основні результати структурних змін полягають у наступному: а) структурні зміни в 

аграрному виробництві основних видів продукції за роки трансформацій відбулися в 
сторону менш ефективної категорії виробників – господарств населення; б) реформи, які 
не привели до соціально-економічного зростання, слід вважати або негативними, або 
незавершеними. Ми схильні до другого варіанту: вони, з названих раніше причин, надто 
затягнулися і не є завершеними. 

Оцінюючи результати трансформацій, варто наголосити на необхідності 
впровадження концепції подальшої реструктуризації аграрної сфери, яка б мала 
базуватися на наступних принципах: системності, сумісності складових та їх 
зосередженості на досягненні завдань реструктуризації; науковості і обґрунтованості; 
безперервності і надійності; планомірності, пропорційності та стратегічного контексту; 
партисипативності; демократизму; несуперечливості оцінок; справедливого розподілу 
між суб’єктами ризиків; досконалого інформаційного забезпечення; гнучкості. 
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ЕLECTRICITY MARKET MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF STATE 

ENERGY SECURITY 
 

Анотація 
Актуальність наукового дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-економічної  моделі  

функціонування ринку електроенергії, яка базується на подальшому розвитку ринкових відносин в 
електроенергетиці як базовому сегменті економіки, визначає рівень життя населення й 
енергетичну безпеку та передбачає запровадження нової моделі взаємодії учасників ринку 
(енергокомпаній, органів регіонального управління та місцевого самоврядування) зі споживачами 
електроенергії. 

Методи. Під час реалізації завдань дослідження застосовувався системний підхід (при 
розкритті суб’єктного складу (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виробники електроенергії, енергопостачальні 
компанії, споживачі), принципів та інструментарію державного регулювання ринку електроенергії). 

Результати. Доведено, що подальший розвиток ринку електроенергії потребує заходів, 
спрямованих на посилення ролі регіональних органів управління в регулюванні відношень на ринку 
електроенергії; налагодження ефективних організаційно-правових механізмів взаємодії між 
центральними та регіональними органами управління, органами місцевого самоврядування, 
суб’єктами господарської діяльності та споживачами.  

Перспективи. Удосконалено організаційно-економічну модель функціонування регіонального 
ринку електроенергії, яка, на відміну від існуючих підходів, базується на подальшому розвитку 
ринкових відносин в електроенергетиці як базовому сегменті регіональної економіки, враховує 
фактор якості електроенергії, що істотно впливає на економічні показники розвитку регіону, 
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виробництва, визначає рівень життя населення й енергетичну безпеку регіонів України та 
передбачає запровадження нової моделі взаємодії учасників ринку (енергокомпаній, органів 
регіонального управління та місцевого самоврядування) зі споживачами електроенергії. Практична 
значущість полягає в тому, що положення, висновки та пропозиції проведеного дослідження з 
управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки створюють основу подальшого 
вивчення останнього, можуть бути використані для вдосконалення чинного законодавства; 
подальшого розвитку організаційно-правової інфраструктури регіонального ринку електроенергії. 

Ключові слова: енергетична безпека, ринок електроенергії, регіональне  регулювання, 
регуляторний орган 

 
Abstract 

The topicality of the research consists in justification of organizational and economic model of 
electricity market functioning based on the further development of market relations in the electricity sector as 
the base of the economy, determines the standard of living and energy security, sets up a new model of 
market participants and electricity consumers interaction (the power companies, bodies of regional 
government and local authorities). 

Methods. While the objectives of the study used a systematic approach (in the disclosure of the subject 
composition (National Commission for State Regulation in Energy and utilities (NKREKP), power producers, 
energy utilities, consumers), principles and tools of state regulation of the electricity market). 

Results. It is proved that further development of electricity market requires measures aimed at 
strengthening the role of regional governments in regulating electricity market relations; establishing effective 
organizational and legal mechanisms of interaction between central and regional governments bodies, local 
authorities, business entities and consumers. 

Prospects. Organizational-economic model of regional electricity market, which, in contrast to existing 
approaches, is based on further development of market relations in the electricity sector as the base of the 
regional economy, considers power quality factor that significantly affects the economic performance of the 
region &  production, determines the standard of living and energy security of Ukraine's regions, sets up a new 
model of market participants and electricity consumers interaction (the power companies, bodies of regional 
government and local authorities).The practical significance is that the provisions, conclusions and 
recommendations of the study of electricity market management in the context of energy security form the 
basis for further study of the latter, can be used to improve existing legislation; for further development of the 
institutional and legal framework of the regional electricity market. 

Keywords: energy security, electricity market, regional regulation, the regulatory authority. 
 

Аннотация 
Актуальность. Цель научного исследования заключается в обосновании организационно-

экономической модели функционирования рынка электроэнергии, которая базируется на 
дальнейшем развитии рыночных отношений в электроэнергетике как базовом сегменте экономики, 
определяет уровень жизни населения и энергетическую безопасность и предусматривает 
внедрение новой модели взаимодействия участников рынка (энергокомпаний, органов регионального 
управления и местного самоуправления) с потребителями электроэнергии. 

Методы. При реализации задач исследования применялся системный подход (при раскрытии 
субъектного состава (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в 
сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), производители электроэнергии, 
энергоснабжающие компании, потребители), принципов и инструментария государственного 
регулирования рынка электроэнергии). 

Результаты. Доказано, что дальнейшее развитие рынка электроэнергии требует мер, 
направленных на усиление роли региональных органов управления в регулировании отношений на 
рынке электроэнергии; налаживание эффективных организационно-правовых механизмов 
взаимодействия между центральными и региональными органами управления, органами местного 
самоуправления, субъектами хозяйственной деятельности и потребителями. 
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Перспективы. Усовершенствована организационно-экономическая модель функционирования 
регионального рынка электроэнергии, которая, в отличие от существующих подходов, базируется 
на дальнейшем развитии рыночных отношений в электроэнергетике как базовом сегменте 
региональной экономики, учитывает фактор качества электроэнергии, что существенно влияет 
на экономические показатели развития региона, производства, определяет уровень жизни 
населения и энергетической безопасности регионов Украины и предусматривает введение новой 
модели взаимодействия участников рынка (энергокомпаний, органов регионального управления и 
местного самоуправления) с потребителями электроэнергии. Практическая значимость 
заключается в том, что положения, выводы и предложения проведенного исследования по 
управлению рынком электроэнергии в контексте энергетической безопасности создают основу для 
дальнейшего изучения последнего, могут быть использованы для совершенствования 
действующего законодательства; дальнейшего развития организационно-правовой 
инфраструктуры регионального рынка электроэнергии. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, рынок электроэнергии, региональное 
регулирование, регуляторный орган. 

 
Актуальність. В умовах сучасних тенденцій світового розвитку одним із 

невідкладних завдань, яке стоїть перед світовим співтовариством, є вирішення  
проблеми одночасного досягнення енергетичної безпеки, економічного розвитку, 
скорочення масштабів бідності та охорони довкілля. Економічний розвиток країни 
безпосередньо залежить від своєчасності задоволення енергетичних потреб у ході 
забезпечення суспільної життєдіяльності. На сьогодні світове співтовариство 
переймається питаннями зниження залежності економіки країни від постачальників 
паливно-енергетичних ресурсів та підвищення ефективності їх використання. 
Дослідження функціонування енергетичних ринків доцільно проводити на всіх рівнях 
економіки – від глобального до загальнодержавного і навіть регіонального [1, с. 7]. 

У зв'язку з цим, в  умовах енергетичної кризи, обмеженого ресурсного потенціалу та 
значного зростання цін на традиційні види органічного палива навіть у короткостроковій  
перспективі, ринок електроенергії слід розглядати як невід'ємний фактор сталого 
розвитку, як фактор ефективного господарювання та раціонального використання 
енергоресурсів, як фактор енергетичної безпеки та джерело підвищення рівня соціально-
економічної складової національної економіки.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розробка науково обґрунтованих 
підходів до управління ринком електроенергії є складовою багатьох наукових 
досліджень. Зокрема енергетична галузь є об’єктом дослідження таких фахівців як: 
О.В. Долгальової [2], І. А. Франчука [3], які на перший план висувають вдосконалення 
системи державного регулювання ринку енергопостачання та формування  
інфраструктури ринку. Вченими Національного інституту стратегічних досліджень 
А. Щевцовим, М. Земляним, В. Вербинським, досліджено основні напрями та 
перспективи розвитку електроенергетичної галузі України. На їх думку, головними 
причинами, що заважають ефективному функціонуванню даної галузі можна визначити 
недосконалу систему державного управління та регулювання галузі,  відсутність 
сприятливих умов для залучення інвестицій,  недосконалість нормативно-законодавчого 
регулювання» [4, с. 82]. Розвиток законодавчого регулювання енергетичних відносин  на 
погляд Мица Н.В. [5, с. 307] має здійснюватися «у напрямку активізації міжнародної 
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співпраці та укладення відповідних дво- та багатосторонніх міжнародних угод, які слід 
спрямувати на реалізацію цілей енергетичної стратегії України та забезпечення 
національних інтересів». 

І безумовно, в центрі уваги сьогодні залишається світовий досвід організації ринку 
електроенергії. Так, важливою в даному аспекті є книга «Електроенергетика та охорона 
навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі» [6], де 
досліджується питання енергетичної безпеки, окреслюються правові та економічні 
аспекти функціонування енергетики і де справедливо визначається, що: 
«…забезпечення надійності електропостачання є найважливішим економічним 
завданням, оскільки аварійні порушення живлення споживачів призводять до значних 
економічних втрат». У той же час в економічній літературі існує обмежене коло 
досліджень з питань управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки 
країни.  

Мета. Мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні організаційно-
економічної моделі  функціонування ринку електроенергії, яка базується на подальшому 
розвитку ринкових відносин в електроенергетиці як базовому сегменті економіки, 
визначає рівень життя населення й енергетичну безпеку та передбачає запровадження 
нової моделі взаємодії учасників ринку (енергокомпаній, органів регіонального 
управління та місцевого самоврядування) зі споживачами електроенергії. 

Методи. Під час реалізації завдань дослідження застосовувався системний підхід 
(при розкритті суб’єктного складу (Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), виробники 
електроенергії, енергопостачальні компанії, споживачі), принципів та інструментарію 
державного регулювання ринку електроенергії). 

Результати. Під енергетичною безпекою слід розуміти здатність держави в особі її 
органів управління забезпечити кінцевих споживачів енергією в необхідному обсязі та 
належної якості у звичайних умовах, а також під час дії дестабілізуючих факторів 
(надзвичайних ситуацій) внутрішнього чи зовнішнього характеру у межах гарантованого 
покриття мінімального обсягу найважливіших потреб країни, окремих її районів, міст, 
селищ чи об’єктів у паливно-енергетичних ресурсах [7].  

Враховуючи комплексність та багатоаспектність поняття «енергетична безпека» 
доцільно детально дослідити його змістове навантаження та сферу застосування. У 
табл. 1 наведено сутнісний зміст цього поняття та його функціональні цілі, які найбільш 
частіше використовуються в науковій літературі та законодавчих актах. 

Таблиця 1 
Визначення сутності поняття «енергетична безпека» 

Автор/Джерело Сутність поняття 
Шидловський А.К., 

Кавалко М.П. 
[8, С. 370] 

 

Енергетична безпека як одна із найважливіших складових економічної 
безпеки проявляється, по-перше, як стан забезпечення держави паливно-
енергетичними ресурсами, що гарантують її повноцінну життєдіяльність і, по-
друге, як стан безпеки енергетичного комплексу та здатність енергетики 
забезпечити нормальне функціонування економіки, енергетичну незалежність 
країни. Політична і енергетична незалежність є взаємообумовленими.  

Продовження табл. 1 



РОЗДІЛ 
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ 

НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

TOPIC 
ECONOMICS & MANAGEMENT 

OF NATIONAL ECONOMY 
 

 
84 

Морозов В.В. 
[9, С. 28] 

Енергетична безпека – це  надійне і безперебійне забезпечення споживачів 
електричною і паливною енергією.  

Денчев К. 
[10, С. 57] 

Економічна безпека для країн-імпортерів – це передусім забезпечення 
надійності їх енергопостачання, диверсифікація джерел постачання 
енергоресурсів, забезпечення безпеки енергетичної інфраструктури, 
впровадження нових технологій для зниження залежності від імпорту 
енергоресурсів. Для країн-експортерів – це закріплення  на стратегічних 
ринках за економічно вигідними цінами, забезпечення капіталу  та 
фінансування інвестицій в інфраструктуру та розробку ресурсів.  

Ж. Сапір [11] Такі умови, при яких споживач має надійний доступ до необхідної йому 
енергії, а постачальник – до її споживачів. 

Воропай М., 
Сендеров С. 

[12] 

Стан захищеності громадян, суспільства держави, економіки від загроз 
дефіциту у забезпеченні їх потреб в енергії економічно доступними 
енергетичними ресурсами прийнятної якості, від загроз порушень 
безперебійності енергопостачання. 

J.Lilliestam, 
A.Patt [13] 

Проблема справедливого надання доступних, надійних, ефективних, 
екологічно безпечних, належним чином регульованих і соціально прийнятних 
енергетичних послуг. 

 
Аналіз сформульованих поглядів показав, що в дослідників, які професійно 

займаються проблемою енергетичної безпеки відсутній єдиний підхід до визначення 
поняття «енергетична безпека». Одні автори приділяють увагу економічним аспектам 
енергетичної безпеки, інші розширюють зону дослідження на екологічну складову, але 
разом енергетична безпека розглядається як фактор захищеності інтересів суб'єктів 
економіки на енергетичному ринку. 

Енергетична безпека – стан захищеності національних інтересів в енергетичної 
сфері, стан забезпечення економіки  енергетичними ресурсами, стан безперервності 
поставок енергоносіїв для задоволення попиту.  

Слід зазначити, що стан енергетичної безпеки узагальнено, за агрегованим 
паливно-енергетичним балансом, дослідити неможливо, це пов’язано з тим, що окремі 
паливно-енергетичні ресурси не є взаємозамінними, в зв’язку з цим, доцільно визначати 
видову енергетичну безпеку: за газовою, нафтовою, нафтопродуктовою, вугільною, 
електроенергетичною складовою. За електроенергетичною складовою фактором 
захищеності інтересів суб'єктів економіки виступає держава в особі її органів управління. 

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу 
інтересів держави, суб'єктів електроенергетики та споживачів електроенергії, 
забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення підприємницької 
діяльності в електроенергетиці, посилення конкуренції між виробниками та між 
постачальниками електроенергії. Досягнення поставленої мети потребує комплексного 
підходу. Це розробка енергетичної політики та стратегії її реалізації, визначення 
основних принципів розвитку ринку електроенергії, вдосконалення системи управління та 
регулювання на ринку електроенергії.  

Разом з тим, поряд із державним регулюванням, регуляторні функції якого 
покладено на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за сучасних умов необхідно робити кроки 
щодо активізації регіонального і місцевого нагляду та регіонального регулювання на 
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ринку електроенергії.  
З метою підвищення ефективності взаємодії суб'єктів енергетики та споживачів; 

підвищення якості обслуговування споживачів електроенергії; проведення моніторингу та 
аналізу, контролю процесів обслуговування споживачів, з метою вдосконалення 
організаційно-економічного механізму функціонування ринку електроенергії  
пропонується створити регуляторний орган в особі Регіональної комісії з роботи зі 
споживачами електроенергії (РК), який би здійснював регуляторну політику у сфері 
електроенергетики, основним завданням якої є підвищення задоволеності споживачів та 
прискорення соціально-економічного розвитку регіону. Основна мета діяльності 
Регіональної комісії – вироблення рішень, спрямованих на попередження та ліквідацію 
наслідків порушення електропостачання, розробка рекомендацій, пропозицій і вказівок 
щодо вдосконалення системи обслуговування споживачів, забезпечення координації 
діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої  
влади, а також взаємодії з територіальними органами інших державних органів, у тому 
числі, територіальними органами національних комісій (органами державного 
регулювання у відповідній сфері). 

Діяльність Регіональної комісії – вкрай необхідний організаційний механізм, оскільки 
дозволяє скоординувати дії, які спрямовано на запобігання порушень в галузі 
електропостачання або ліквідацію наслідків порушень якісного електропостачання. В 
рамках Регіональної комісії є можливість найбільш ефективно забезпечити виконання 
рішень, необхідних для управління попитом на електроенергію, наприклад, зміну режимів 
роботи промислових підприємств, перенесення вихідного дня, зміну графіку робочого 
часу; забезпечення управління різними видами резервів і ресурсів; запровадження 
цілодобової роботи персоналу на об'єктах електроенергетики і в споживачів, мобілізація 
оперативних виїзних бригад тощо. 

Висновки і перспективи. Отже, підсумовуючи вищенаведені пропозиції, можна 
відзначити, що вироблення конкретних організаційних та економічних механізмів щодо 
управління ринком електроенергії в контексті енергетичної безпеки країни необхідно 
здійснювати на державному, регіональному та місцевому рівні. Крім Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і є 
центральним органом виконавчої влади й діяльність якої зосереджена, в основному, на 
розв'язанні важливих внутрішніх і зовнішньо-енергетичних проблем, доцільно створити 
регіональний регуляторний орган. До його складу мають увійти представники 
регіональних мережевих і генеруючих компаній, компаній-постачальників, а також 
недержавних компаній, що надають послуги з постачання електроенергії споживачам, 
керівники служби безпеки цих компаній, представники регіональних органів управління, 
органів місцевого самоврядування, а також представники ділових асоціацій, 
громадських організацій захисту прав споживачів, науковці та ін. 

Для реалізації запропонованого заходу необхідно здійснити такі практичні кроки:  
- розробити Положення (тимчасове) про створення регіонального регуляторного 

органу;  
- провести організаційно-правовий експеримент у двох регіонах України щодо 

запровадження нової інституційної схеми реалізації регіонального нагляду та 
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регулювання в електроенергетиці. 
Окремо слід зупинитися на важливості тих чи інших складових енергетичної 

безпеки. На думку приходить вираз «Жоден компонент національної безпеки не може 
повністю компенсувати відсутність іншого. Як для автодорожнього руху потрібні не лише 
авто й дороги, а й розгалужена інфраструктура (відповідні галузі промисловості, кадри, 
станції технічного обслуговування, ефективне впровадження правил дорожнього руху 
тощо), так само національна безпека не може зводитися лише до якогось одного 
фактора, наприклад військового» [14], теж саме можна сказати і про енергетичну 
безпеку, економічна сутність якої розкривається через стан захищеності інтересів 
економіки, досягнення балансу інтересів виробників енергії та енергетичних послуг, 
споживачів і держави, інтересів суспільства загалом. У зв’язку з цим свого подальшого 
дослідження потребує питання щодо застосування економічних методів управління 
ринком електроенергії, які б враховували, насамперед, економічні інтереси споживачів. 

 
Список використаних джерел 

1.  Кизим М.О.  Економічна безпека України у газовій сфері [Текст]  /  М.О.  Кизим,  О.В.  Лелюк /  
Монографія.– Х.: ВД «ІНЖЕК», 2014. – 232 с.  

2. Долгальова О.В. Державне регулювання електроенергетичної галузі України [Текст] / О.В. 
Долгальова // Науково-виробничий журнал Держава та регіон: Серія: Державне управління. – 2009. – № 
3. – С. 33 – 37. 

3. Франчук І. А. Державна політика розвитку енергетики в Україні: стан, тенденції, перспективи: 
монографія [Текст] / І.А. Франчук. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 356 с. 

4. Щевцов  А. Основні питання політики розвитку  електроенергетичної галузі України.  Аналітична  
доповідь  [Текст] / А. Щевцов, М. Земляний, В. Вербинський. – Дніпропетровськ, 2011. – 89 с.  

5. Мица Н.В.  Важелі державного регулювання на ринку  енергоресурсів [Текст] / Н.В. Мица // 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка.  – 2012 [28]. – № 2. – С. 306 – 311. 

6. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в 
сучасному світі [Електронный ресурс] — Режим доступу: http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-
4/section-3 6 

7. Бараннік В.О. Економічна безпека держави та основні її складові: нові підходи до оцінки 
інтегрального рівня [Текст] / Матеріали І-ої Міжнародній науково-практичній конференції «Ділове та 
державне адміністрування» 27–29 квітня 2011 р., Луганськ – Слов'янськ. – Луганськ: ПП Ільков В.Г., 
2011. – С. 205 – 211. 

8. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття; за заг. ред. А.К. 
Шидловського, М.П. Ковалка. – К.: УЕЗ, – 2001. – 398 с. – ISBN 966-7579-09-3 

9. Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике: монография 
[Текст] / В.В. Морозов. – М.: Альфа-М, 2004. – 280 с. 

10. Денчев К. Мировая энергетическая безопасность: история и перспективы [Текст] / К. Денчев. – 
Новая и новейшая история. – 2010. – № 2. – С. 34 – 77. 

11. Сапир Ж. Энергетическая безопасность как всеобщее благо [Електронний ресурс] / Ж.Сапир // 
Россия в глобальной политике. – Режим доступа: http: //www.globalaffairs.ru/n_7780 

12. Воропай Н.И. Энергетическая безопасность: сущность, основные проблемы, методы и 
результаты исследований [Електронний ресурс] / Н.И. Воропай, С.М. Сендеров // Открытый семинар 
«Экономические проблемы энергетического комплекса. – М.: Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, 2011. – 91 с. – Режим доступа: 
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z119/ 

13. Lilliestam Johan. Conceptualising Energy Security in the European Context [Електронний ресурс] / 
Johan Lilliestam, Anthony Patt // Smart Energy for European Platform .– Режим доступа: http://www. 

http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3%20%0d6
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3%20%0d6
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3%20%0d6
http://www.globalaffairs.ru/n_7780
http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z119/


ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
87 

sefep.eu/activities/publications-1/conceptualising%20energy%20security%20in%20Europe.pdf  
14. Батюк В. Еволюція концепцій міжнародної і національної безпеки [Електронний ресурс] / 

«Спостерігач», №25, червень 1996 року. – Режим доступу: http://www.ucipr.org.ua. 
 

References 
1. Kyzym, M.O., Leljuk, O.V. (2014). Ekonomichna bezpeka Ukrainy u gazovij sferi [Economic security 

of Ukraine in the gas sphere]. Kharkiv, Ukraine: VD «INZHEK», 232. 
2. Dolgalova, O.V. (2009). Derzhavne reguljuvannja elektroenergetychnoi' galuzi Ukrai'ny [State regulation of 

the electricity sector in Ukraine]. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal Derzhava ta region: Serija: Derzhavne upravlinnja, 3, 
33 – 37. 

3. Franchuk, I. A. (2008). Derzhavna polityka rozvytku energetyky v Ukrai'ni: stan, tendencii', 
perspektyvy: monografija  [State policy of development of power in Ukraine: state, tendencies, prospects: 
monograph].  Doneck, Ukraine: TOV «Jugo-Vostok, Ltd», 356. 

4. Shhevcov, A., Zemljanyj, M., Verbyns'kyj, V. (2011). Osnovni pytannja polityky rozvytku 
elektroenergetychnoi galuzi Ukrainy [Main policy issues of development of electrical power branch of Ukraine. 
analytical report ]. Dnipropetrovs'k, Ukraine, 89.  

5. Myca, N.V. (2012). Vazheli derzhavnogo reguljuvannja na rynku energoresursiv [Levers of state 
regulation in the market of energy resources]. Vseukrai'ns'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal Innovacijna 
ekonomika, 2, 306–311. 

6. Power industry and environmental protection. Functioning of power in the modern world. Available at: 
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3 6/  

7. Barannik, V.O. (2011). Power industry and environmental protection. Functioning of power in the 
modern world. Materials I of the International scientific and practical conference "Business and State 
Administration", Luhansk: PP Ilkov V.H., Ukraine, 205–211. 

8. Shydlovskyi, A.K. Kovalka, M.P. ed. (2001). Palyvno-energetychnyj kompleks Ukrai'ny na porozi 
tret'ogo tysjacholittja [Fuel and energy complex of Ukraine on a threshold of the third millennium]. Kiev: UEZ, 
398. 

9. Morozov, V.V. (2004). Strategycheskoe ynnovacyonnoe upravlenye v elektroenergetyke: monografyja 
[Strategic Innovative management in power industry: monograph]. Moscow, Rossija, 280. 

10. Denchev, K. (2010). Myrovaja еnergetycheskaja bezopasnost': ystoryja y perspektyvy [World energy 
security: history and prospects]. Novaja y novejshaja ystoryja, 2, 34–77.  

11. Sapyr, Zh. (2006). Energy security as general benefit. Available at: http: //www.globalaffairs.ru/n-
_7780  

12. Voropaj, N.Y., Senderov, S.M. Energy security: essence, main problems, methods and results of 
researches. Available at:   http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=seminar/energo/z119/ 

13. Lilliestam Johan, Anthony Patt. Conceptualising Energy Security in the European Context. Available 
at: http://www. sefep.eu/activities/publications-1/conceptualising%20energy%20security%20in%20Europe.pdf  

14. Batjuk, V. Evolution of concepts of the international and national security. Available at:  
http://www.ucipr.org.ua. 

 
 

 
 
 

http://www.ucipr.org.ua/
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3%20%0d6
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-3%20%0d6


РОЗДІЛ 
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

TOPIC 
ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

 
 

 
88 

 

 
ЕКОНОМІКА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 
ENVIRONMENTAL 

ECONOMICS 
 

 
 

УДК 332.3 
JEL Classification Q150 
 
Сидорук Борис 
к.е.н., с.н.с. 
Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН 
м. Тернопіль, Україна 
E-mail: b_sidoruk@ukr.net 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР 

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 
 

Sydoruk Borys 
Cand. Sci. (Ekon), Senior Research Fellow 
Ternopil state agricultural experimental station of Institute of feed research and agriculture of 
Podillya of NAAS, Ternopil, Ukraine 
E-mail: b_sidoruk@ukr.net 

 
DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENERGY CROPS IN TERNOPIL REGION 

 
Анотація 

Актуальність. В аграрній сфері економіки України для проведення сільськогосподарських 
робіт щороку використовується близько 1,9 млн. тонн дизельного палива і 0,6 млн. тонн бензину. 
При цьому, в процесі споживання продуктів переробки нафти і природного газу забруднюється 
навколишнє середовище, що супроводжується поширенням різноманітних важких захворювань серед 
населення. Варто наголосити на тому, що на долю автотракторної техніки в більшості країн світу 
приходиться від 50 до 60% шкідливих викидів, а у великих мегаполісах – навіть 80-90% і більше. Тому 
необхідність застосування в сільському господарстві альтернативних видів енергії, зокрема, 
одержуваної із рослинної сировини, та зниження рівня шкідливих викидів в природне середовище, 
назріла, як ніколи. Це і визначило актуальність дослідження. 

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу пізнання дії 
економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ, монографічного, економіко-
статистичного, розрахунково-конструктивного, системного аналізу, рядів динаміки, анкетування, 
абстрагування та абстрактно-логічного методу. 

Результати. У статті розглянуто питання проблем і перспектив розвитку аграрної галузі 
на регіональному рівні, а також досліджуються можливості подальшого розвитку системи 
сільськогосподарського виробництва. Авторами проаналізовано енергетичний потенціал 
рослинницької галузі на рівні Тернопільської області, а також запропоновано основні шляхи щодо 
покращення його використання. 
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Перспективи. В перспективі необхідно здійснити оцінку економіко-екологічної ефективності 
вирощування енергомістких сільськогосподарських культур та виробництва альтернативних видів 
енергії із сировини рослинного походження; вивчити її вплив на забезпечення 
конкурентоспроможності сільських територій та окремих аграрних формувань в контексті 
збалансованого розвитку ландшафтів. 

Ключові слова: аграрне виробництво, енергетичний потенціал, спеціалізація, групування, 
удосконалення. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. In the agricultural sector of Ukraine's economy for agricultural work annually 
uses about 1.9 mln. tons of diesel fuel and 0.6 mln. tons of gasoline. Thus, in the consumption of refined 
petroleum products and natural gas polluted environment, accompanied by a proliferation of various serious 
diseases among the population. It should be emphasized that the share vehicles in most countries account for 
50 to 60% of emissions, and in large metropolitan areas - even 80-90% or more. Therefore, the need for 
agriculture alternative energy, especially derived from plant material, and reduce harmful emissions into the 
environment, there is as ever. This determined the relevance of research. 

Methods. Research conducted by use of the dialectical method of knowledge of the economic laws and 
systematic approach to the study of economic phenomena, monographic, Economics and Statistics, 
settlement and constructive, system analysis, time series, questionnaires, abstraction and abstract-logical 
method. 

Results. In this article considered questions of the problems and perspectives of development of the 
agricultural sector at the regional level and explored possibilities of further development of agricultural 
production. The authors analyze the energy potential of crop field at Ternopil region, and provide the main 
ways to improve its use. 

Discussion. In the future it is necessary to evaluate the economic and environmental efficiency of 
energy-intensive cultivation of crops and the production of alternative energy from raw materials of plant origin; 
examine its impact on ensuring the competitiveness of rural areas and some agricultural groups in the context 
of sustainable development of landscapes. 

Keywords: agricultural production, energy potential, specialization, grouping, improvement. 
 

Аннотация 
Актуальность. В аграрной сфере экономики Украины для проведения сельскохозяйственных 

работ ежегодно используется около 1,9 млн. тонн дизельного топлива и 0,6 млн. тонн бензина. При 
этом, в процессе потребления продуктов переработки нефти и природного газа загрязняется 
окружающая среда, сопровождается распространением различных тяжелых заболеваний среди 
населения. Стоит отметить, что на долю автотракторной техники в большинстве стран мира 
приходится от 50 до 60% вредных выбросов, а в крупных мегаполисах - даже 80-90% и более. 
Поэтому необходимость применения в сельском хозяйстве альтернативных видов энергии, в 
частности, получаемой из растительного сырья, и снижение уровня вредных выбросов в природную 
среду, назрела, как никогда. Это и определило актуальность исследования. 

Методы. Исследования проводились путем использования диалектического метода познания 
действия экономических законов и системного подхода к изучению экономических явлений, 
монографического, экономико-статистического, расчетно-конструктивного, системного анализа, 
рядов динамики, анкетирования, абстрагирование и абстрактно-логического метода. 

Результаты. В статье рассмотрены вопросы проблем и перспектив развития аграрной 
отрасли на региональном уровне, а также исследуются возможности дальнейшего развития 
системы сельскохозяйственного производства. Авторами проанализированы энергетический 
потенциал растениеводческой отрасли на уровне Тернопольской области, а также предложены 
основные пути по улучшению его использования. 
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Перспективы. В перспективе необходимо осуществить оценку экономико-экологической 
эффективности выращивания энергоемких сельскохозяйственных культур и производства 
альтернативных видов энергии из сырья растительного происхождения; изучить ее влияние на 
обеспечение конкурентоспособности сельских территорий и отдельных аграрных формирований в 
контексте устойчивого развития ландшафтов. 

Ключевые слова: аграрное производство, энергетический потенциал, специализация, 
группировки, совершенствование. 

 
Актуальність. Одним з найбільш перспективних способів на шляху забезпечення 

сільського господарства альтернативними видами енергії є використання біологічних 
видів палива, які виготовляються з основної і побічної агарної продукції, отриманої в 
результаті вирощування енергомістких сільськогосподарських культур. Вони можуть 
використовуватися безпосередньо, як паливо, у чистому вигляді, а також, як компонент 
для виробництва інших видів пального чи для змішування з традиційним паливом у 
пропорціях, встановлених відповідно до державних стандартів. 

Наукові дослідження засвідчують, що український ринок енергетичної 
сільськогосподарської продукції, отриманої в результаті вирощування основної групи 
зернових культур, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, гірчиці, цукрових буряків тощо, має 
значний потенціал.  

Проте, через відсутність реальних наукових досліджень та організаційних 
передумов для розвитку цього напрямку аграрного виробництва, ринки енергомістких 
культур в Україні сьогодні перебувають у зародковому стані. Саме тому велике значення 
у даній ситуації має розробка науково-методичного забезпечення щодо напрямів 
використання енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур на регіональному 
рівні та створення умов для екологічно безпечного розвитку ландшафтів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню проблем ефективного й 
екологобезпечного використання земельних ресурсів значну увагу приділили такі відомі 
вчені економісти-аграрники, як: П.П. Борщевський, С.Ю. Булигін [1], С.І. Дорогунцов [5], 
Л.Г. Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, І.А. Розумний, П.Т. Саблук, О.Г. Трегобчук [8], 
А.М. Третяк, М.М. Федоров, Т.С. Хачатуров, М.К. Шикула та інші. 

Проте, існує низка дискусійних питань, що стосуються насамперед оптимізації 
структури посівних площ енергомістких сільськогосподарських культур в напрямку 
підвищення еколого-економічної ефективності землекористування, які потребують 
додаткових досліджень.  

Мета. Метою наукового дослідження є розробка концептуальних засад та науково-
методичне обґрунтування використання енергетичного потенціалу сільськогосподарських 
культур та забезпечення екологічно безпечного розвитку ландшафтів. 

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу 
пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ, 
монографічного, економіко-статистичного, розрахунково-конструктивного, системного 
аналізу, рядів динаміки, анкетування, абстрагування та абстрактно-логічного методу. 

Результати. Кліматичні умови та земельні ресурси Тернопільської області 
надзвичайно сприятливі для розвитку сільського господарства регіону. На Тернопільщині 
третій рік поспіль спостерігається приріст валової продукції сільського господарства. Так, 
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у 2013 р. в області одержано валової продукції аграрного сектору (в постійних цінах 2010 
р.) на суму 8051,4 млн.грн., що на 1,3% більше, ніж у 2012 р. і на 38,2% більше 2010 року. 
Вартість основних видів сільськогосподарської продукції за роками представлено у 
таблиці 1. Аналізуючи ці дані можна зробити висновок, що найбільший приріст валової 
аграрної продукції спостерігається у рослинницькій галузі. Так, зокрема, виробництво 
продукції зернової підгалузі у 2013 р. в порівнянні з 2010 р. зросло на 78,1%; 
плодоягідних культур та винограду – на 154,6%; картоплі, овочів і баштанних культур – 
на 42,6%. 

Таблиця 1 
Продукція сільського господарства за основними складовими [6, с. 25] 

(у постійних цінах 2010 р.; млн.грн.) 
Види продукції Роки 

2010 2011 2012 2013 
Продукція сільського господарства 5825,6 7295,0 7949,3 8051,4 

Продукція рослинництва 3875,1 5379,0 5880,0 5792,0 
Зернові культури 1341,5 2018,3 2314,7 2389,8 
Технічні культури 1016,4 1251,4 1385,6 1274,1 
Картопля, овочі та баштанні 1279,9 1852,7 1899,6 1825,2 
Плодоягідні та виноград 65,9 85,1 127,5 167,8 
Кормові культури 155,4 157,7 160,1 140,0 
Інша продукція та зміна обсягів 
незавершеного виробництва 16,0 13,8 –7,5 –4,9 

Продукція тваринництва 1950,5 1916,0 2069,3 2259,4 
Худоба та птиця 694,7 639,6 675,3 790,8 
Молоко 1045,4 1048,2 1151,7 1219,1 
Яйця 172,1 176,2 192,8 199,0 
Вовна 0,0 0,0 0,0 0,0 
Інша продукція 38,3 52,0 49,5 50,5 

 
Варто наголосити на тому, що галузь рослинництва є базовою складовою 

сільськогосподарського виробництва регіону і займає особливе місце в економіці 
Тернопільської області. У 2013 р. частка продукції рослинництва в загальному обсязі 
сільськогосподарського виробництва складала 71,9%. Проте, порівняно з 2012 р. у цій 
галузі спостерігалося зменшення обсягів виробництва на 1,5%. На 100 га 
сільськогосподарських угідь у 2013р. було вироблено 600,3 тис.грн. валової продукції 
рослинництва, що на 126,4 тис.грн. перевищує середній показник по Україні.  

Так, за обсягом виробництва цукросировини область у 2013 р. посіла 4 місце в 
країні, ріпаку – 5, гречки – 6, картоплі – 8. Упродовж багатьох років Тернопільщина 
залишається одним з найбільших виробників цукру та спирту (в 2013 р. було вироблено, 
відповідно, 10,5% і 30,4% від їх загальних обсягів в Україні). Питома вага області в 
загальному виробництві валової продукції рослинництва в 2012 р. становила 3,9% від її 
обсягів по Україні.  

Домінуючу роль у виробництві продукції рослинництва області сьогодні займають 
сільськогосподарські підприємства, на які в 2013 р. прийшлося 56,2% загального обсягу 
валової продукції галузі. Агроформування в 2013 р. виробили 99,4% сої, 99,0% 
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соняшнику, 98,8% ріпаку, 78,7% зернових культур, 78,3% цукрових буряків (фабричних). 
Однак, щодо виробництва найбільш трудомістких культур, то їх вирощуванням 
займаються в основному господарства населення, які в 2013 р. зібрали 92,6% овочів, 
90,7% плодів та ягід, 89,8% картоплі (від їх загальних обсягів виробництва по області). 

У 2013 р. порівняно з 2012 р. в області наростили обсяги виробництва всіх основних 
енергетичних сільськогосподарських культур, крім цукрових буряків (фабричних).  

Так, у 2013 р. було отримано рекордний урожай зернових культур, який значно 
перевищив досягнення минулих років. Загалом на Тернопільщині зібрали 2228,9 тис.т 
збіжжя, що на 3,0% більше, ніж у 2012 р. Зростання загального обсягу виробництва 
зернових культур відбулося в основному за рахунок кукурудзи, якої в 2013 р. зібрали 
1206,4 тис.т, або на 39,7% більше, в порівнянні з 2012 р. У структурі виробництва 
зернових у 2013 р. найбільшу питому вагу займали кукурудза (54,1%), пшениця (31,1%) 
та ячмінь (12,7%). Загалом, в області в 2013 р. з 1 га збирали по 46,7 ц зерна, що на 6,8 ц 
більше, ніж у середньому по Україні. За урожайністю зернових у 2013 р. Тернопільщина 
посіла 8 місце серед інших регіонів.  

У 2013 р. в області значно зросло виробництво ріпаку (на 51,0%), сої (на 31,6%), 
фруктів (на 31,6%) та соняшнику на зерно (на 29,4%), яких зібрали, відповідно, 156,1 
тис.т, 101,3 тис.т, 56,2 тис.т, 29,9 тис.т. 

Окремі сільськогосподарські культури в 2013 р. мали вищу врожайність у порівнянні 
з 2012 р. Зокрема, зросла урожайність зернових культур (на 2,8 ц), ріпаку (на 2,6 ц), 
соняшнику (на 3,3 ц), плодів та ягід (на 23,0 ц).  

Однак, у 2013 р. склалися погодні умови не сприятливі для вирощування цукрових 
буряків, картоплі та овочів, урожайність яких була нижчою, ніж у 2012 р. Крім того, в 2013 
р. проти 2012 р., скоротилися посівні площі солодких коренів і картоплі, що теж зумовило 
зменшення обсягів їх виробництва. У 2013р. в області зібрали 1002,6 тис.т цукрових 
буряків (фабричних), що на 47,0% менше, ніж у 2012 р. та 1206,2 тис.т картоплі (на 6,1% 
менше) (табл. 2). 

Таблиця 2 
Виробництво основних сільськогосподарських культур [6, с. 48] 

(тис.т) 

Культури Роки 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Зернові культури  1319,1 1203,8 740,6 1044 1261,0 1882,8 2163,8 2228,9 
з них         
пшениця озима 697,0 689,6 402,3 548,1 593,5 848,0 879,7 692,6 
ячмінь ярий 314,6 271,6 176,3 260,7 236,9 297,5 362,6 283,5 
кукурудза 85,7 77,6 72,0 138,1 392,7 685,9 863,4 1206,4 
овес 33,1 31,5 23,2 21,6 9,0 11,6 16,4 12,5 
гречка 15,8 10,7 19,6 11,6 8,6 15,8 18,1 13,0 
соя 0,1 0,0 0,1 0,4 41,4 46,5 77,0 101,3 
зернобобові 157,0 96,9 29,3 44,7 14,9 12,3 15,7 12,7 
Технічні культури          
з них         
цукрові буряки (фабричні) 3313,4 2011,0 1202,3 1476,1 1554,6 1988,7 1892,4 1002,6 
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Продовження табл. 1 
ріпак – всього 12,7 8,3 10,9 24,5 95,5 105,4 103,4 156,1 
соняшник 0,0 0,1 0,9 1,4 13,3 22,2 23,1 29,9 
Картопля та овоче-
баштанні культури         
з них         
картопля 1019,1 550,5 1043,0 681,7 830,7 1247,1 1284,6 1206,2 
овочі 140,6 118,1 140,0 145,2 193,5 252,3 254,8 252,2 
плоди та ягоди 37,9 23,8 11,3 21,0 18,5 26,3 42,7 56,2 

 
Згідно результатів групування аграрних товаровиробників за критерієм валових  

зборів сільськогосподарських культур в залежності від площі, яка відведена під посіви 
даних культур, виявлено, що найбільша частка валових зборів зернових та зернобобових 
культур припадає на великі сільськогосподарські підприємства з площею понад 3000 га 
сільськогосподарських угідь, а саме, 34,0%, ще 20,5% від урожаю даних культур 
отримують господарства з площею від 1000 до 2000 га сільськогосподарських земель під 
даними культурами. Дані групи підприємств характеризуються і найвищими показниками 
урожайності зернових і зернобобових культур – 61,1 і 49,4 ц/га, відповідно. Проте, малі і 
середні господарства з площею угідь до 250 га, яких в області найбільша частка (73,1%), 
в структурі валових зборів мають лише 5,5%. В даних господарствах можна відмітити і 
найнижчі показники урожайності по цій групі сільськогосподарських культур (табл. 3). 

Таблиця 3 
Групування сільськогосподарських підприємств Тернопільської області за 

розмірами зібраної площі основних зернових і зернобобових культур 
у 2013 році [6, с. 59] 

Групи підприємств 

Кількість підприємств Валовий збір 
Урожай-ність, 

з 1 га; ц одиниць 
у %  до 

загальної 
кількості 

тис. ц 
у %  до 

загального 
валового 

збору 
Зернові та зернобобові культури 

Підприємства – всього 944 100,0 17538,7 100,0 50,7 
з них з площею, га      
до 50  487 51,6 167,5 1,0 20,9 
50,01–100,00  90 9,5 196,8 1,1 30,0 
100,01–250,00  113 12,0 591,9 3,4 32,4 
250,01–500,00  77 8,2 1182,6 6,7 39,9 
500,01–1000,00  82 8,7 2466,8 14,1 43,6 
1000,01–2000,00  53 5,6 3598,3 20,5 49,4 
2000,01–3000,00  24 2,5 3366,5 19,2 59,8 
більше 3000,00  18 1,9 5968,3 34,0 61,1 

у т.ч. пшениця озима 
Підприємства – всього 662 100,0 4652,5 100,0 35,5 

з них з площею, га      
до 50  365 55,1 132,5 2,9 24,1 
50,01–100,00  71 10,7 159,4 3,4 29,0 
100,01–250,00  97 14,6 552,6 11,9 32,8 
250,01–500,00  58 8,8 718,5 15,4 33,8 
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Продовження табл. 3 
500,01–1000,00  45 6,8 1115,7 24,0 36,3 
1000,01–2000,00  21 3,2 1149,3 24,7 38,3 
2000,01–3000,00  – – – – – 
більше 3000,00  5 0,8 824,5 17,7 39,2 

кукурудза на зерно 
Підприємства – всього 409 100,0 11059,7 100,0 77,3 
з них з площею, га      
до 50  158 38,6 148,4 1,3 55,0 
50,01–100,00  52 12,7 279,5 2,5 68,5 
100,01–250,00  79 19,3 834,5 7,6 64,9 
250,01–500,00  52 12,7 1350,5 12,2 73,3 
500,01–1000,00  32 7,8 1596,1 14,4 73,8 
1000,01–2000,00  18 4,4 1871,3 16,9 73,2 
2000,01–3000,00  10 2,5 1808,0 16,4 79,8 
більше 3000,00  8 2,0 3171,4 28,7 90,2 

 
Подібну картину відмічаємо і по окремих сільськогосподарських культурах (озима 

пшениця і кукурудза на зерно), де найбільші показники по урожайності і валових зборах 
відмічаємо у великих сільськогосподарських підприємствах з площею 
сільськогосподарських угідь понад 1000 га. В даній групі підприємств отримують понад 
40,0% валових зборів зерна озимої пшениці і понад 60,0% зерна кукурудзи. 

Дещо інша ситуація відмічається із посівами технічних культур. Так, найвищими 
показниками урожайності соняшнику і цукрових буряків (фабричних) характеризуються 
малі і середні господарства. Зокрема, найбільша урожайність соняшнику відмічається у 
господарств з площею сільськогосподарських угідь 250-500 га (24,2%), найменші 
показники – у малих (до 50 га) і великих господарствах (1000-2000 га): 19,0 і 19,0 ц/га, 
відповідно (табл. 4).  

Таблиця 4 
Групування сільськогосподарських підприємств Тернопільської області за 
розмірами зібраної площі основних технічних культур у 2013 році [6, с. 60] 

Групи підприємств 

Кількість підприємств Валовий збір 
Урожайність, 

з 1 га; ц одиниць 
у %  до 

загальної 
кількості 

тис.ц 
у %  до 

загального 
валового 

збору 
Соняшник 

Підприємства – всього 54 100,0 295,9 100,0 22,4 
з них з площею, га      
до 50  12 22,2 6,0 2,0 19,1 
50,01–100,00  7 12,9 12,7 4,3 23,7 
100,01–250,00  21 38,9 89,1 30,1 23,4 
250,01–500,00  8 14,8 67,2 22,7 24,2 
500,01–1000,00  3 5,6 51,5 17,4 24,0 
1000,01–2000,00  3 5,6 69,4 23,5 19,0 
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Продовження табл. 4 
Цукрові буряки (фабричні) 

Підприємства – всього 88 100,0 7850,6 100,0 305,3 
з них з площею, га      
до 50  41 46,6 288,2 3,7 399,3 
50,01–100,00  14 15,9 398,4 5,1 352,2 
100,01–250,00  11 12,5 668,2 8,5 354,1 
250,01–500,00  9 10,2 1177,3 15,0 362,4 
500,01–1000,00  6 6,8 1397,1 17,8 305,3 
1000,01–2000,00  3 3,4 1255,9 16,0 275,5 
2000,01–3000,00  4 4,6 2665,5 33,9 277,8 

 
Найбільша частка валових зборів припадає також на середні господарства з 

площею сільськогосподарських угідь від 100 до 500 га (52,8% валової продукції). 
Подібні результати спостерігаються і у сфері вирощування цукрових буряків. Так, 

найвищі показники урожайності відмічаємо у господарств з площею земельних угідь до 
500 га (коливаються від 399,3 до 352,2 ц/га), найменші – у господарств з площею понад 
1000 га сільськогосподарських угідь (коливаються в межах 275,5-277,8 ц/га). Проте, 
найбільшу частку у структурі валових зборів продукції цукробурякової галузі займають 
великі господарства (49,9%), які мають понад 1000 га сільськогосподарських угідь. 

Дані проведеного аналізу свідчать про низьку ефективність вирощування технічних 
культур у великих сільськогосподарських підприємствах. Така ситуація може бути 
обумовлена як суб’єктивними (подання статистичним органам неправдивої інформації, її 
спотворення), так і об’єктивними факторами (у великих підприємствах відмічається 
монокультура, у структурі посівних площ практично відсутні кормові трави і бобові 
культури, не дотримуються сівозміни, що веде до деградації і зниження родючості ґрунтів 
та негативного впливу на посіви вимогливих до ґрунтів просапних технічних культур). 

Підтвердженням припущень щодо недотримання сівозмін в багатьох 
сільськогосподарських підприємствах і вузької спеціалізації господарств можуть служити 
наступні дані. Виходячи із результатів проведеного групування відмічаємо значний 
рівень вузької спеціалізації сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону. 
Так у 2013 р. серед 1033 сільськогосподарських підприємств 168 займалися 
вирощуванням тільки зернових культур (16,3%), 27 (2,6%) – технічних культур, 53 (5,1%) 
– зернових культур і соняшнику, 20 (1,9%) – кормових культур. Подібна ситуація 
спостерігається і у фермерських господарствах: у 2013 р. 21,9% від їх загальної кількості 
вирощували лише зернові культури, 3,2% – технічні культури, 1,8% – зернові культури і 
соняшник, 1,2% – кормові культури (табл. 5). 

Як наслідок, відбувається зниження потенційної урожайності 
сільськогосподарських угідь і зменшення валових зборів по основних групах 
сільськогосподарських культур (особливо, вимогливих до ґрунтів). 

Тому в подальшому потрібно більше уваги приділити вдосконаленню структури 
посівних площ сільськогосподарських культур в Тернопільській області в напрямку 
стимулювання застосування сівозміни і введення в структуру посівів бобових і кормових 
культур з метою покращення потенційної родючості ґрунтів.  
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Таблиця 5 
Групування сільськогосподарських підприємств Тернопільської області за 

спеціалізацією вирощування сільськогосподарських культур у 2013 році [6, с. 61] 

Напрям спеціалізації 

Сільськогосподарські 
підприємства – всього з них фермерські господарства 

одиниць 
у % до 

загальної 
кількості 

одиниць 
у % до 

загальної 
кількості 

Підприємства, що займалися 
вирощуванням 
сільськогосподарських культур – 
усього 

1033 х 567 х 

з них ті, що займалися 
вирощуванням тільки     

зернових культур 168 16,3 124 21,9 
технічних культур 27 2,6 18 3,2 
картоплі та овоче-баштанних 
культур 5 0,5 5 0,9 

кормових культур 20 1,9 7 1,2 
зернових культур та соняшнику 53 5,1 10 1,8 
зернових культур, соняшнику та 
цукрових буряків (фабричних) 11 1,1 3 0,5 

Підприємства, що займалися 
вирощуванням тільки плодів та 
ягід 

22 х 11 х 

 
В перспективі це зможе істотно підвищити показники врожайності і валових зборів 

по основних групах сільськогосподарських культур, насамперед тих, які матимуть 
перспективи використання в енергетичних цілях (група зернових і технічних культур). 

З метою оптимізації структури посівних площ енергомістких сільськогосподарських 
культур сьогодні необхідно [4]: 

– здійснити комплексну еколого-економічну оцінку (районування) території  України 
з виділенням в її складі природоохоронних комплексів, земель для високоінтенсивного 
ведення сільськогосподарського виробництва та промислового будівництва, а також 
забруднених районів для здійснення цільових природоохоронних заходів; 

– здійснити землевпорядкування територій з урахуванням екологічної ситуації, що 
склалася, вилучення з обробітку радіоактивно і промислово забруднених, дуже 
еродованих, вторинно заболочених, засолених і підтоплених, екологічно вразливих 
земель з використанням їх під вирощування енергетичних культур із високою 
продуктивністю біомаси, а також багаторічних кормових трав; 

– створити цілісну систему полезахисних і водозахисних лісонасаджень, заліснити 
яри, балки, крутосхили, піски та інші непридатні землі, забезпечити оптимальну 
протиерозійну лісистість території; 

– удосконалити розміщення сільськогосподарського виробництва та запровадження 
системи сівозмін з метою найбільш раціонального використання місцевих природних 
умов і ресурсів для отримання максимально можливої кількості сільськогосподарської 
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продукції. 
Для покращення ситуації в аграрній галузі, важливе значення має також 

розширення сфери використання продукції рослинництва, насамперед, в напрямку, її 
застосування поряд із споживчими і для енергетичних цілей та виробництва 
альтернативних видів енергії. 

Так, нами розраховано та проаналізовано технічно-доступний енергетичний 
потенціал сільськогосподарських культур, які вирощуються в Тернопільській області. При 
здійсненні розрахунків використано «Методику узагальненої оцінки технічно-досяжного 
енергетичного потенціалу біомаси», яка розроблена науковцями Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, Інституту технічної теплофізики 
НАН України, Інституту відновлюваної енергетики НАН України [3]. 

Результати проведених розрахунків технічно-досяжного енергетичного потенціалу, 
який можна отримати із сільськогосподарських культур, вирощених у 2013 р. в 
Тернопільській області, представимо у вигляді наступної таблиці (табл. 6) 

Таблиця 6 
Оцінка технічно-досяжного енергетичного потенціалу, який можна отримати із 

сільськогосподарської сировини в Тернопільській області у 2013 р. 
Види продукції Технічно-досяжний енергетичний потенціал, 

т.у.п. 
Солома пшениці 81,1 
Інші зернові:  
Солома ячменю 24,6 
Солома вівса 1,4 
Стебла кукурудзи на зерно 146,5 
Технічні  
Солома сої 9,9 
Стебла соняшнику 5,3 
Лушпиння соняшнику 1,7 
Відходи ріпаку 112,4 
Круп’яні   
Солома гречки 2,1 
Зернобобові: горох  
Солома гороху 0,8 
Всього по тепловій енергії 385,8 
Біоетанол 45328,2 
Біодизель 63220,5 
Разом енергетичного потенціалу 
сільськогосподарської продукції 108934,5 

Розробка авторів 
 

Отже, як видно із отриманих результатів, Тернопільська область навіть за сучасних 
рівнів валових зборів і урожайності сільськогосподарських культур (для технічних культур 
урожайність є досить низькою) володіє значним технічно-досяжним енергетичним 
потенціалом сільськогосподарської продукції, який у 2013 р. досяг рівня 108934,5 т. у.п. 

Висновки та перспективи. Для реалізації потенціалу сільського господарства 
щодо виробництва та використання альтернативних видів енергії необхідне: 
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– формування ринку біопалива, в першу чергу рідкого, шляхом вдосконалення 
чинної нормативно-правової бази, запровадження ефективних стимулів для його 
виробництва та використання; 

– розширення потужностей щодо виробництва біопалива із сільськогосподарської  
сировини, в тому числі шляхом створення їх безпосередньо в сільськогосподарських 
підприємствах, у першу чергу на базі тваринницьких комплексів та ферм; 

– запровадження виробничих стандартів щодо використання сівозмін з 
енергетичномісткими культурами; 

– запровадження жорстких нормативів щодо вмісту біокомпонентів у традиційних 
видах палива, а також щодо викидів в атмосферу залишків продуктів згорання; 

– розробка та впровадження новітніх технологій виробництва біопалива; 
– формування сприятливих умов для розвитку експорту біопалива; 
– надання у законодавчому порядку можливості сільськогосподарським 

товаровиробникам виробляти біодизель і біоетанол безпосередньо в господарствах, чи 
на кооперативних засадах. 

Таким чином, систему землекористування потрібно змінювати як в організаційному, 
так і в соціальному плані. Подальше ігнорування економічних та екологічних законів, чин-
ників і вимог, а також неповне врахування природних і господарських особливостей та 
зв’язків між природною і виробничою системою тільки поглибить системну економіко-
екологічну кризу в аграрній сфері [2]. Тому необхідно розробляти принципово нові 
наукові основи та еколого-економічні принципи формування ефективної системи  
сільськогосподарського землекористування з врахуванням регіональних особливостей. 

 
Список використаних джерел 

1. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С.Ю. Булигін. – К.: Урожай, 
2005. – 300 с. 

2. Гулінчук Р.М. Еколого-економічні аспекти збалансованого використання земельних ресурсів / 
Р.М. Гулінчук // Збалансоване природокористування. – 2012. – №1. – С. 69-73. 

3. Дубровін В.О. Методика узагальненої оцінки технічно-досяжного енергетичного потенціалу 
біомаси / В.О. Дубровін, Г.А. Голуб, С.В. Драгнєв та інші  - К.: Тов. “Віол-принт”, 2013. – 25 с. 

4. Постанова ВРУ «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 5.03.98 р. № 188/98-ВР 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр/page 

5. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, 
В.С. Міщенко та ін. – Київ: РВПС України НАН України, 1999. – 716 с. 

6. Сільське господарство Тернопільської області за 2013 рік. Статистичний збірник / за ред. В.Г. 
Кирича. – Тернопіль : Тернопільське ГУС, 2014. – 216 с. 

7. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. 
Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с. 

8. Трегобчук В.М. Концептуальні основи сталого та екологобезпечного розвитку національного 
АПК / В.М. Трегобчук // Проблеми сталого розвитку. – К.: ВМТ, 1998 – С. 93–105. 
 

References 
1. Bulyhin, S.Yu. (2005), Formuvannia ekolohichno stalykh ahrolandshaftiv [Formation of 

environmentally sustainable agricultural landscapes], Urozhai, Kyiv, Ukraine, 300 p. 
2. Hulinchuk, R.M. (2012), “Ecological and economic aspects of sustainable land use”, Zbalansovane 

pryrodokorystuvannia, no. 1, pp. 69-73. 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
99 

3. Dubrovin, V.О., Holub, H.A., Dragnev, S.V. (2013), Metodyka uzahal nenoyi otsinky tekhnichno-
dosyazhnoho enerhetychnoho potentsialu biomasy [Methods generalized estimation technically achievable 
energy potential of biomass], Viol-print, Kyiv, Ukraine, 25 p. 

4. Postanova VRU “Pro Osnovni napriamy derzhavnoi polityky Ukrainy u haluzi okhorony dovkillia, 
vykorystannia pryrodnykh resursiv ta zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky” [Resolution of Parliament "Main 
Directions of Ukraine's state policy in the field of environment, natural resources and environmental security"], 
(1998), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр/page 

5. Danylyshyn, B.M., Dorohuntsov, S.I., Mishchenko V.S. etc. (1999) Pryrodno-resursnyi potentsial 
staloho rozvytku Ukrainy [The natural and resource potential of sustainable development of Ukraine], RVPS 
Ukrainy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, 716 p. 

6. Agriculture of Ternopil region for 2013, (2014). Statistical Yearbook, Ternopil, Ukraine, 216 p. 
7. Lupenko, Yu.O., Mesel-Veseliak, V.Ya. (2012), Stratehichni napriamy rozvytku silskoho 

hospodarstva Ukrainy na period do 2020 roku [Strategic Direction of Agriculture of Ukraine for the period 
2020], NNTs “IAE”, Kyiv, Ukraine, 182 p. 

8. Trehobchuk, V.M. (1998), “Conceptual Foundations and ecologically sustainable development of the 
national agribusiness”, Problemy staloho rozvytku, pp. 93–105. 

 
 

 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ 

ОБІГ І КРЕДИТ 

TOPIC 
FINANCE, MONETARY 

CIRCULATION AND CREDIT 
 

 
100 

 

 
ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ 

ОБІГ І КРЕДИТ 
 

 

 
FINANCE, MONETARY 

CIRCULATION AND CREDIT 
 

 
 

УДК 659.14(045) 
JEL Classification G32 
 
Громова Анастасія 
асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна 
E-mail: nanigrom@mail.ru 
 
Пилипишина Ірина 
студентка 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна 
E-mail: irynapylypyshyna@gmail.com 
 
Носковська Анна 
студентка 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна 
E-mail: noskovska@mail.ua 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Gromova Anastasiia 
аssistant 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, 
Vinnytsia, Ukraine 
E-mail:nanigrom@mail.ru 
 
Pylypyshyna Iryna 
student 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, 
Vinnytsia, Ukraine 
E-mail: irynapylypyshyna@gmail.com 
 
Noskovska Anna 
student 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics, 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
101 

Vinnytsia, Ukraine 
E-mail: noskovska@mail.ua 

 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF FINANCIAL 

RESOURCES ENTERPRISE 
 

Анотація 
Актуальність. Здатність фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, 

інтелектуальні, технічні, інноваційні та інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-
господарській діяльності підприємства. Фінансові ресурси підприємств є одними  із найважливіших 
видів ресурсів, але досить складним для дослідження. За таких умов важливим стає застосування 
сучасних механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в процесі формування та 
використання фінансових ресурсів підприємства. 

Методи. У статті використовувалися методи спостереження, аналізу, порівняння, 
узагальнення. 

Результати. Досліджено основи формування та використання фінансових ресурсів 
підприємства. Обгрунтовано зміст поняття фінансові ресурси, їх роль для підприємства та 
структуру. Визначено та систематизовано основні етапи управління формуванням фінансових 
ресурсів, а також напрями ефективного управління як формуванням, так і використанням 
фінансових ресурсів. 

Перспективи. Можливість найефективнішого використання підприємством фінансових 
ресурсів для отримання ним максимального прибутку. 

Ключові слова: фінансові ресурси, управління, механізм управління, формування та 
використання фінансових ресурсів. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The ability of financial resources to transform into a material, intellectual, 
technical, innovative and other types of resources determines their importance in the financial and economic 
operation of the enterprise. Financial resources of the enterprises are one of the most important kinds of 
resources, but rather difficult to study. Under such conditions it becomes important application of modern 
mechanisms, principles, effective methods, tools in the process of formation and use of financial resources 

Methods. The paper used methods of observation, analysis, comparison, generalization. 
Results. The basics of formation and use of financial resources. Grounded meaning of financial 

resources, their role and structure of the enterprise. Defined and systematized main stages of management of 
financial resources, as well as areas of good governance as the formation and use of financial resources. 

Prospects.  The ability of the efficient use of financial resources of the enterprise to get them maximum 
profit. 

Keywords: financial resources, management, management mechanism, the formation and use of 
financial resources. 

 
Аннотация 

Актуальность. Способность финансовых ресурсов трансформироваться в материальные, 
интеллектуальные, технические, инновационные и другие виды ресурсов обусловливает их 
значимость в финансово-хозяйственной работе предприятия. Финансовые ресурсы предприятий 
являются одними из важнейших видов ресурсов, но достаточно сложным для исследования. При 
таких условиях важным становится применение современных механизмов, принципов, 
эффективных методов, инструментов в процессе формирования и использования финансовых 
ресурсов предприятия. 

Методы. В статье использовались методы наблюдения, анализа, сравнения, обобщения. 
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Результаты. Исследованы основы формирования и использования финансовых ресурсов 
предприятия. Обосновано содержание понятия финансовые ресурсы, их роль для предприятия и 
структуру. Определены и систематизированы основные этапы управления формированием 
финансовых ресурсов, а также направления эффективного управления как формированием, так и 
использованием финансовых ресурсов. 

Перспективы. Возможность эффективного использования предприятием финансовых 
ресурсов для получения им максимальной прибыли. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, управление, механизм управления, формирования и 
использования финансовых ресурсов. 

 
Актуальність. Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює 

необхідність всебічного дослідження проблем фінансування суб’єктів господарювання, і 
зокрема, процесів формування та використання фінансових ресурсів як основи 
фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. Фінансові ресурси за 
цих умов мають першочергове значення, так як вони є єдиним видом ресурсів 
підприємства, що трансформуються безпосередньо й з мінімальними проміжками часу у 
будь-який інший вид ресурсів. За таких умов важливим стає застосування сучасних 
механізмів, принципів, ефективних методів, інструментів в процесі формування та 
використання фінансових ресурсів підприємства. Необхідність дослідження в даному 
напрямі обумовлена також основними принципами, пов’язаними з проблемами 
забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної рівноваги із зовнішнім 
середовищем, пошуком шляхів виживання підприємств за умов розвитку ринку та 
інтеграційних процесів, нових факторів їх успіху в конкурентному середовищі. Саме 
винятковою роллю, що належить фінансовим ресурсам у життєдіяльності підприємства, 
а також складності управління процесом формування та подальшого використання  
фінансових ресурсів обумовлюється актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання наукового тлумачення 
сутності, призначення, формування та розподілу фінансових ресурсів розглядалися в 
наукових працях вітчизняних та закордонних вчених-економістів, серед яких: Балабанов 
І.Т., Вінц Ю.О., Катан Л.І., Рибалко Н.О., Силка О.С., Телишевська Л.І., Павлюк К.В., 
Шахова Г.Р. та інші. У дослідженнях названих економістів відображено аспекти сутності й 
ролі фінансових ресурсів, їхнього впливу на економіку і фінанси на мікро- і 
макроекономічному рівні. Однак загальноприйнятої думки про сутність даного поняття у 
науковців немає. 

Мета. Узагальнення теоретико-методологічних аспектів формування та 
ефективного використання фінансових ресурсів підприємств. 

Методи. У статті використовувалися методи спостереження, аналізу, порівняння, 
узагальнення. 

Результати. Основа фінансів підприємств – це фінансові ресурси: грошові доходи і 
накопичення, які формуються у суб’єктів господарювання в процесі їх господарської 
діяльності за рахунок власних, позикових і залучених джерел фінансування і 
використовуються для формування активів підприємства, грошових резервів, виконання 
фінансових зобов'язань, а також для здійснення інших заходів з метою забезпечення 
ефективного розвитку підприємства та підвищення рівня його платоспроможності. 
Платоспроможність являє собою наявність у підприємства фінансових можливостей для 
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регулярного та своєчасного погашення своїх боргових зобов’язань [7, с. 51]. 
Економічна категорія «ресурси» має ряд певних особливостей:  потреба в ресурсах 

пов’язана з процесом суспільного виробництва та створення споживчої вартості; 
структура ресурсів динамічна та залежить від розвитку продуктивних сил і виробничих 
відносин; використання будь – якого виду ресурсів передбачає їх вартісне відтворення. 

Наявність достатніх «дешевих» фінансових ресурсів – необхідна умова успішного 
функціонування будь-якої підприємницької структури. У системі основних економічних 
ресурсів важлива роль належить фінансовим ресурсам. Управління фінансовими 
ресурсами підприємства включає в себе систему принципів і методів розробки та 
реалізації управлінських рішень, які пов’язані з оптимальним формуванням фінансових 
ресурсів, а також забезпеченням високої ефективності їх використання.  

Основною метою формування фінансових ресурсів підприємства є повне 
задоволення його фінансових потреб, що забезпечують передбачені темпи його сталого 
розвитку в перспективі. У сучасних умовах управління формуванням фінансових ресурсів 
підприємства є досить актуальним. Перед керівництвом постають проблеми вибору 
джерела фінансування, оптимізації співвідношення власних і залучених коштів і 
мінімізації вартості останніх. Дуже важливо вибрати доцільний варіант залучення 
фінансових ресурсів. Фінансові ресурси у достатній наявності визначають фінансовий  
добробут підприємства, його платоспроможність, ліквідність та фінансову стійкість. 
Інноваційний розвиток суб’єктів господарювання зумовлює необхідність всебічного 
дослідження проблем фінансування, зокрема, процесів формування фінансових ресурсів 
як основи фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств [1, с. 344]. 

Природні, матеріальні, трудові ресурси властиві будь–якому виробництву, їх 
називають «базовими», у той час, коли фінансові ресурси виникають на ринковому етапі 
розвитку суспільного виробництва, їх відносять до похідних. Однозначно, що фінансові 
ресурси є грошовим вираженням новоствореної вартості на підприємстві. Тобто 
джерелом їх формування є валовий внутрішній продукт [3, с. 103]. 

Підприємство у своїй діяльності використовує як власний, так і позиковий капітал у 
певному співвідношенні. Власний капітал характеризується простотою залучення, 
високою віддачею та забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства і 
зниженням ризику банкрутства. Але використання лише його веде до невикористання 
потенційної можливості приросту рентабельності власного капіталу. Позиковий капітал 
теж має як позитивні, так і негативні риси. Так, до позитивних належать збільшення 
фінансового потенціалу, можливість збільшення приросту рентабельності власного 
капіталу підприємства, більш низька вартість залучення у порівнянні з власним 
капіталом. Водночас використання позикового капіталу має свої недоліки, зокрема, 
складність залучення коштів, оскільки це залежить від рішень кредиторів, необхідність 
надання відповідних гарантій або застави, зниження норми прибутку активів (оскільки 
прибуток зменшується на суму сплачених відсотків за кредит) і зниження фінансової 
стійкості підприємства [4, с. 279]. З огляду на вказане потрібно правильно визначати 
співвідношення між власним і позиковим капіталом. 

Значні фінансові ресурси, особливо при створенні нових і реконструйованих 
підприємств, можуть бути мобілізовані на фінансовому ринку. При цьому 
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використовується продаж акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, що випускаються 
даним підприємством, а також позикові кошти у вигляді різних кредитів. 

Прийняття управлінських рішень стосовно процесу формування фінансових 
ресурсів є одним із найважливіших завдань фінансового менеджменту підприємства в 
частині управління фінансовими ресурсами. Результатом втілення цих рішень є 
створення з відповідних джерел ресурсної бази суб'єкта господарювання  [6, с. 109]. 

Для успішної діяльності підприємства необхідно раціонально управляти процесом 
формування фінансових ресурсів. Управління формуванням фінансових ресурсів 
підприємства здійснюється за такими основними етапами (рис. 1) [8, с. 275]. 

 

 
 

Рис. 1. Основні етапи управління формуванням фінансових ресурсів 
Джерело [8, с. 275] 

 
Управлінню фінансовими ресурсами підприємств притаманні певні властивості: 

безперервність; циклічність; залежність ефективності управління від послідовності його 
етапів; динамічність; стійкість. В управлінні фінансовими ресурсами підприємства, на 
нашу думку, домінують наступні основні принципи: узгодженості термінів фінансових 
операцій; платоспроможності; рентабельності інвестування; збалансування ризиків; 
врахування потреб ринку; максимізації рентабельності [5, с. 264]. 

Система управління формуванням фінансових ресурсів є складовою фінансового 
механізму підприємства. Сукупність фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і 
способів регулювання економічних процесів і відносин створює механізм формування 
фінансових ресурсів суб'єкта господарювання. Розглянемо види основних складових 
елементів механізму формування фінансових ресурсів. 

1. Аналіз формування фінансових ресурсів у попередньому періоді 

2. Планування обсягу фінансових ресурсів на наступний період 

3. Оцінка вартості залучення фінансових ресурсів з різних джерел 

5. Організація залучення фінансових ресурсів 

4. Визначення співвідношення обсягу власних та залучених коштів 

7. Забезпечення своєчасних розрахунків за використання певних 
джерел залучення фінансових ресурсів 

6. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів 

Етапи управління формуванням фінансових ресурсів 
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Існує два методи механізму формування фінансових ресурсів: забезпечення та 
регулювання. До методів забезпечення відносять самофінансування, мобілізацію на 
фінансовому ринку, державне фінансування, взаємне фінансування. До методів 
регулювання відносять: планування, прогнозування, регулювання, контроль. 

Важелями механізму формування фінансових ресурсів виступають: ставки податків, 
норми і порядок нарахування, амортизаційні відрахування, відсоткова ставка, курси 
цінних паперів, застава, курси валют, обсяги державних закупівель, розмір дотацій і 
субсидій, умови доступу на ринок. 

До інструментів відносять: прибуток, податки, лізинг, інвестиції, цінні папери, 
державні закупівлі, амортизаційні відрахування, кредит, факторинг, валютні цінності, 
дотації, субсидії, субвенції. 

Наступним елементом механізму формування фінансових ресурсів виступає 
нормативно-правове забезпечення. До нього відносять закони та підзаконні нормативно-
правові акти держави та суб'єктів господарювання. 

Виділяють також таку складову, як інформаційне забезпечення, яке в свою чергу 
поділяють на внутрішню та зовнішню інформацію суб’єкта підприємництва. До 
внутрішньої інформації відносять: дані внутрішньої фінансової звітності та 
бухгалтерського обліку,  висновки внутрішнього аудиту, показники фінансового стану 
підприємства. До зовнішньої інформації належить: державне регулювання, стан розвитку 
галузі, показники розвитку фінансового ринку, основні показники грошово-кредитного 
ринку, політична ситуація в державі, кон'юнктура світового фінансового ринку. 

Останнім елементом, що відносять до механізму формування фінансових ресурсів 
є фінансова політика. Вона включає у себе: дивідендну політику, політику управління, 
інвестиційну політику та амортизаційну політику [2, с. 57]. 

Основою механізму формування фінансових ресурсів суб'єктів підприємництва як 
цільової підсистеми є фінансова політика – складова загальної стратегії. Механізм 
формування фінансових ресурсів розробляється з урахуванням конкретних умов 
функціонування підприємства, характеристик зовнішнього середовища та тієї 
стратегічної мети, яку визначено керівництвом 

Необхідно також зазначити, що успішна діяльність підприємства неможлива без 
ефективного управління як формуванням, так і використанням фінансових ресурсів. 
Воно може бути спрямоване на досягнення таких цілей:   

- виживання в умовах конкурентної боротьби; 
- уникнення банкрутства і великих фінансових невдач; 
- лідерство в боротьбі з конкурентами; 
- збільшення ринкової вартості; 
- забезпечення темпів зростання економічного потенціалу;   
- зростання обсягів виробництва та реалізації; 
- збільшення прибутку; 
- зниження витрат; 
- забезпечення рентабельної діяльності та ін. [7, с. 53]. 
Висновки і перспективи. Фінансові ресурси підприємства формуються під час 

заснування підприємств, утворюються за рахунок власних та прирівняних до них коштів, 
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мобілізуються на фінансовому ринку, надходять у порядку розподілу грошових 
надходжень. Фінансові ресурси, що формуються на рівні підприємств, забезпечують 
можливість здійснення виробництва продукції, інвестування, формування оборотних 
коштів, створення фондів економічного стимулювання, виконання зобов’язань перед 
бюджетом, фінансово-кредитною системою, постачальниками та працівниками, 
здійснення міжгосподарських розрахунків. Їх рух опосередковує рух матеріальних та 
трудових ресурсів, необхідних складових організації виробничого процесу. Достатній 
розмір фінансових ресурсів забезпечує стабілізацію обсягів виробництва, можливість 
його розширення; високий, проте не повний рівень використання виробничих 
потужностей; достатній рівень забезпечення організації матеріальними ресурсами. 
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CONDITIONS OF DESTABILIZATION INFLUENCE 
 

Анотація 
Актуальність. Негативний вплив дестабілізаційних факторів різко загострюють  проблеми 

функціонування регіонів, пов’язані зі зміною соціально-економічної ситуації та суперечливості 
політичних процесів. Необхідно негайне проведення системних заходів з реформування місцевого 
самоврядування та децентралізації регіонального розвитку. що надаст можливість попередити 
ризики і розширити доступ регіонів України до інвестиційних ресурсів. Метою статті є наукове 
обґрунтування й визначення пріоритетних заходів забезпечення регіонального розвитку в умовах 
дестабілізаційного впливу. 

Методи. У науковій статті застосовані логічні методи, і зокрема дедукції та індукції, 
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статистичні методи і прийоми порівняльного аналізу  та побудови рядів динаміки, а також аналіз 
відносних показників 

Результати. Охарактеризовано сучасний стан регіонального розвитку з огляду впливу 
дестабілізаційних факторів. Визначено першочергові напрями вирішення проблем соціально-
економічного розвитку регіонів, враховуючи їх пріоритетність для територіальних формувань. 

Перспективи. Надано пропозиції щодо активізації регіонального розвитку на основі 
поліпшення інвестиційного клімату в умовах економічної рецесії. 

Ключові слова: регіон, регіональний розвиток, дестабілізаційні фактори, економічна рецесія, 
світова геополітична нестабільність, валовий регіональний продукт, регіональна промислова 
політика, інвестиційні та фінансові ресурси, система інституційних заходів. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The negative influence of destabilizing factors sharply complicates the 
problems of regions’ functioning related to the change of social and economic situation and inconsistency of 
the political processes. The necessity of system measures realization for local government reformation is 
proved as well as regional development decentralization that will assist in risks preventing and extending the 
access of the regions of Ukraine to investment resources. The aim of the article is a scientific substantiation 
and determination of the priority measures for regional development securing under the conditions of 
destabilization influence. 

Methods. Logical methods are used in the article, in particular, deduction and induction, statistical 
methods as well as the methods of comparison analysis and construction of dynamic rows and relative 
indexes analysis. 

Results. The modern state of regional development is described considering the influence of 
destabilization factors. The primary directions of solving problems of social and economic development of 
regions considering their priority for territorial formations are defined. 

Discussion. Suggestions related to regional development activization based on investment climate 
improvement under the conditions of economic recession are given. 

Keywords: region, regional development, destabilization factors, economic recession, global 
geopolitical inconsistency, gross regional product, regional production policy, investment and financial 
resources, system of institutional measures.  
 

Аннотация 
Актуальность. Негативное влияние дестабилизационных факторов резко заостряют 

проблемы функционирования регионов, связанные с изменением социально-экономической ситуации 
и противоречивости политических процессов. Необходимо проведение системных мероприятий по 
реформированию местного самоуправления и децентрализации регионального развития, что даст 
возможность предупредить черточки и расширить доступ регионов Украины к инвестиционным 
ресурсам. Целью статьи является научное обоснование и определение приоритетных 
мероприятий обеспечения регионального развития в условиях дестабилизационного влияния. 

Методы. В научной статье применены логические методы, и в частности дедукции и 
индукции, статистические методы и приемы сравнения и построения рядов динамики, а также 
анализ относительных показателей. 

Результаты. Охарактеризовано современное состояние регионального развития с точки 
зрения влияния дестабилизационных факторов. Определены первоочередные направления решения 
проблем социально-экономического развития регионов, с учетом их приоритетности для 
территориальных формирований. 

Перспективы. Предоставлены предложения относительно активизации регионального 
развития на основе улучшения инвестиционного климата в условиях экономической рецессии. 

Ключевые слова: регион, региональное развитие, дестабилизационные факторы, 
экономическая рецессия, мировая геополитическая нестабильность, валовой региональный 
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продукт, региональная промышленная политика, инвестиционные и финансовые ресурсы, система 
институционных мероприятий. 

 
Актуальність. Під час прояву негативного впливу дестабілізаційних факторів: 

економічної рецесії, глибоких змін ринкових умов господарювання, світової геополітичної 
нестабільності різко загострюються проблеми функціонування регіонів, пов’язані зі 
зміною соціально-економічної ситуації та суперечливості політичних процесів. Слід також 
визнати, що на противагу посталим проблемам перед країною та її регіонами й досі не 
проведено системних належних заходів з реформування місцевого самоврядування та 
децентралізації регіонального розвитку, а заходи, що вживаються не дозволяють 
попередити можливі ризики і розширити доступ регіонів України до інвестиційних ресурсів. 
Такі наявні проблеми як збільшення інфляції, підвищення тарифів на послуги природних 
монополій, девальвація гривні до долару, несприятливий інвестиційний клімат, тривалий 
конфлікт на сході країни, відтік капіталу, зростання безробіття на фоні зменшення 
чисельності державних службовців, скорочення внутрішнього ринку робочої сили, міграція 
населення між регіонами, банківська криза, замороження інвестиційних проектів, 
структурна розбалансованість промислового комплексу, ризик дефолту є тими 
дестабілізаційними факторами, що загрожують формуванню сталого пропорційного 
регіонального розвитку, створенню стійких міжрегіональних зв’язків та функціонуванню 
соціальної інфраструктури. Комплексне вирішення теперішніх проблем потребує 
зосередження, визначення першочергових пріоритетів у подальшому соціально-
економічному розвитку, у тому числі на регіональному рівні, що підтверджує актуальність 
даного дослідження. 

Невирішеним аспектом загальної проблеми залишається розробка заходів з подолання 
негативного впливу дестабілізаційних факторів, що перешкоджають розвитку окремих 
територій на сучасному етапі. Результатом прояву таких факторів є регіональні проблеми, 
що стосуються низької якості надання транспортних, медичних, комунальних та інших 
споживчих послуг, наявності тіньового та необліковуваного сектора товарного ринку. В 
найбільш загрозливому становищі опинилися регіони з низьким експортним потенціалом, 
регіони з високою питомою вагою імпорту продовольства в структурі споживання, з 
відсталою інфраструктурою інноваційних виробництв та ті, що не створили засад економічної 
стабільності й уникнення загроз глобалізації, надмірної конкуренції та міжрегіональної 
інтеграції. Не розкритими залишаються ціла низка питань щодо вирішення проблем 
забезпечення необхідними інвестиційними та фінансовими ресурсами нагальних потреб 
регіонального розвитку, у тому числі пропорційного й оптимального перерозподілу 
фінансових ресурсів через державний бюджет, ефективного використання коштів фонду 
регіонального розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні дослідження, присвячені 
регіональному розвитку, у тому числі в умовах прояву різнопланових кризових явищ були 
опубліковані у працях вітчизняних учених Б. Данилишина, З. Варналія, В. Геєця, 
Я. Жаліло, Ю. Гладко, Т. Качали, І. Новак, Л. Чернюк, М. Корецького та інших. Водночас, 
виникає потреба у поглиблені дослідження даної проблематики особливо за умов прояву 
негативних тенденцій впливу дестабілізаційних факторів. Актуальним залишається розробка 
та наповнення змістом дієвих механізмів забезпечення регіонального розвитку в сучасних 
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умовах.  
Мета. Метою статті є наукове обґрунтування й визначення пріоритетних заходів 

забезпечення регіонального розвитку в умовах дестабілізаційного впливу. 
Методи. У науковій статті застосовані логічні методи, і зокрема дедукції та індукції, 

статистичні методи і прийоми порівняльного аналізу, згрупувань,  та побудови рядів 
динаміки, а також аналіз відносних показників. 

Результати. Регіональна економічна система, знаходячись під впливом світових та 
внутрішньодержавних процесів не залишається осторонь накопичених та наявних 
проблем й загроз, що виникли в результаті  різких політичних й соціально-економічних 
змін.  

Насамперед, значну загрозу економічній безпеці й соціально-економічному розвитку 
регіонів України становить втрачений, застарілий та недостатньо інноваційний 
виробничий потенціал стратегічно важливих галузей економіки. Впливовим фактором 
формування подальших точок стабілізації та зростання регіонального розвитку є 
освоєння сучасних систем управління виробництвом та управління ефективністю 
бізнесу. Значна кількість підприємств, які формують регіональну економічну систему, не 
приділяли значної уваги чинникам нелінійності економічного розвитку, неадекватності 
показників ефективності бізнесу в різні часові періоди тоді, коли світова економічна 
практика пропонує достатній перелік систем управління розвитком (TQM, ERR, MRPI, 
CRM, ERA), який міг би стати основою для власної оригінальної розробки системи оцінки 
ефективності, враховуючи стратегії розвитку підприємств, регіонів з урахуванням 
галузевих та фазових особливостей  національних інтересів. Тому, вважаємо, 
першочерговим у системному підході до вирішення зазначеної проблеми є розробка 
регіональної промислової політики, що відображає галузеві, ресурсні, кадрові, ментальні 
особливості регіонів в умовах економічної рецесії (рис. 1). 

Прояв ефектів емерджентності, нелінійності, невизначеності реальної дійсності, 
організаційні й інституційні розриви в поєднанні з складною системою оцінки ризиків, що 
останнім часом показала низьку ефективність традиційних математичних прогнозних 
показників обумовлюють складність оцінки можливого розвитку на середньостроковий та 
довгостроковий період. Формальні методи не здатні враховувати усі особливості та всю  
складність сучасного соціально-економічного розвитку. У зв’язку з цим, виявлення не 
тільки чинних факторів та їх ранжування за силою впливу, але й створення наукових 
основ цілепокладання на основі бенчмаркінгу, маркетингу, моніторингу, контролінгу, 
корекції та реінжинірингу бізнес-процесів здатні забезпечити максимально достовірний 
сценарій регіонального розвитку. 

У регіональній економіці відбулися глибокі зміни, пов'язані зі зміною суспільного 
виробництва і механізму функціонування регіонального ринку. Водночас, у структурі 
формування валового внутрішнього продукту регіони України забезпечують 
непропорційний внесок (рис. 2). Протягом останніх років традиційно такими регіонами 
були Дніпропетровська, Донецька, Харківська область та м. Київ. Падіння валового 
внутрішнього продукту України (ВВП) у 2014 р. в порівнянні з 2013 роком склало 6,8% 
(без обліку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя). 
Разом з тим ВВП в IV кварталі 2014 р. порівняно з попереднім кварталом впав на 14,8%.  
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Рис. 1. Система пріоритетів економічного розвитку регіонів в умовах 

дестабілізаційного впливу [запропоновано авторами] 
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Рис. 2. Валовий регіональний продукт та питома вага регіону 

у ВВП України у середньому за 2011-2013 рр. 
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У той же час в грошовому вираженні ВВП України за минулий рік склав 1566728 
млн. грн. Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 
2014 зменшився на 15,2% порівняно з цим же періодом 2013 року, тоді як у третьому 
кварталі падіння становило 5,1%,  у другому -  4,6%  ,  а в першому -  1,1%.  Інфляція в 
Україні у 2014 році становила 24,9% [6].  

Значні ризики спричиняють політична невизначеність і геополітична напруженість, 
відсутність структурних реформ, висока залежність від зовнішніх вливань, скорочення 
золотовалютних резервів і необхідність значної рекапіталізації банків [5]. 

Змінилася система фінансового забезпечення регіонів, структура валового 
регіонального продукту, у регіонах переважає приватна власність, що докорінно змінює 
систему взаємовідносин суб'єктів регіональної економіки. Відносна самостійність у 
прийнятті рішень на регіональному рівні значно підвищила роль адміністративних органів 
управління в ефективному використанні ресурсної бази регіону.  

Проте недостатній розвиток раціональних міжбюджетних фінансових 
взаємовідносин держави і регіонів не сприяє становленню дієздатного регіону, оскільки 
не досягнута оптимальність фінансових відносин, коли кожен регіону має достатню 
ресурсну й податкову базу для виконання власних та делегованих державою 
повноважень. Адже кожен регіон прагне до того, щоб не було значущих зовнішніх і 
внутрішніх впливів на наявну в його розпорядженні ресурсну базу, а також систему 
сформованих інститутів в основних сферах перетину його економічних інтересів. До 
таких сфер належать: 

· розвиток регіонального ринку товарів і послуг та міжрегіональних зв'язків; 
· забезпечення ефективного функціонування регіонального ринку праці; 
· проведення ефективної бюджетної політики в регіоні; 
· розвиток виробничої та соціальної інфраструктури; 
· використання природних ресурсів та природоохоронна діяльність; 
· енергетичне забезпечення регіону; 
· інформаційне забезпечення управлінської діяльності органів влади і суб'єктів 

господарювання, прозорість діяльності органів управління [4, с. 95]2. 
У сформованій ситуації проблема регіонального розвитку зводиться не стільки до 

термінологічного формування економічної й інституційної рівноваги, фінансової 
стабілізації та реструктуризації виробництва, скільки до компетентності і системності 
прийняття рішень на всіх рівнях державної та місцевої влади.  

Саме тому в умовах економічної рецесії та інших кризових станів повинна бути 
пріоритетність у застосуванні різних економічних регуляторів, у тому числі на рівні 
державного фінансування певним підприємствам, сферам, галузям та регіонам задля 
подолання кризового стану й формування точок економічного зростання. При цьому в 
якості основних критеріїв виокремлення господарюючих суб'єктів як основного 
структурного елемента територіального розвитку можна запропонувати: значний 
мультиплікативний ефект для економіки регіону, виробництва (галузі); значна частка 
населення села, міста, регіону, що є працівниками підприємства; бюджетоутворюючий 
                                                        
2 Каткова Марина Андреевна Экономическая безопасность региона как индикатор институционального равновесия // Власть. 
2012. №2. – С. 93-96. 
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характер підприємства, наявність на його балансі важливих для села, міста, регіону 
об’єктів соціальної інфраструктури. 

Якісні перетворення міжгалузевих пропорцій на основі зміни технологічних укладів 
як концептуальне положення нової парадигми проявляються в необхідності створення 
конкурентоспроможної продукції, яка відповідає новим технологіям п'ятого і шостого 
укладів. Особливістю такого переходу є не тільки зміна технологій, а й принципово новий 
підхід до розміщення нових виробництв - на основі створення мережевих структур. Таке 
поєднання ставить перед регіональними органами управління нові завдання в галузі 
цілеспрямованого управління не тільки у створенні інноваційних виробництв, а, головним 
чином, у комплексному розвитку окремих кластерних структур, що відображають 
конкурентні переваги регіональної економіки. 

Розуміння світових тенденцій в трансформаційних процесах дозволяє говорити про 
стратегії розвитку регіонів, які стосуються галузевої структури регіонального продукту в 
частині розширення сфери послуг, особливо виробничих, і структури галузей: необхідне 
підвищення ролі сільського господарства і переробних виробництв з одночасним 
підвищенням ефективності сільськогосподарського землеробства, розвитку транспорту з 
цілеспрямованим створенням логістичних систем, виділенням пріоритетних напрямів 
розвитку промисловості, використовуючи ресурсний потенціал території.  

Особливого значення набуває сфера освітніх послуг як базова для розвитку 
людського потенціалу. Звідси і зростання ролі соціально - економічного розвитку регіонів 
як визначальної умови для ефективного функціонування регіональної економіки.  

Також мотиваційний механізм як сполучна ланка між ресурсною базою і 
результуючими показниками ефективного розвитку регіону має передбачати створення 
умов для реалізації наявного потенціалу розвитку, у тому числі за рахунок залучення 
капітальних та іноземних інвестицій в економіку регіону, а в мотиваційний механізм 
повинні входити регіональні інструменти, що сприяють як залученню інвестицій, так і 
створенню умов для їх ефективного функціонування в частині зниження податків, 
орендної плати, надання допомоги у створенні соціальної інфраструктури. 

Економічний розвиток, у тому числі на регіональному рівні тісно пов’язаний з рівнем 
інвестицій, проте, відносний обсяг інвестицій у економіку України в 2–2,5 рази відстає від 
достатнього рівня (з урахуванням вимоги щодо обсягу щорічних інвестицій у розмірі 1/3 
валового внутрішнього продукту). У регіональному розрізі капітальні інвестиції найбільш 
відтворені у м. Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Полтавській, 
Одеській областях в основному за рахунок власних коштів підприємств та організацій, 
кредитів банків та інших позик, коштів населення на будівництво житла (рис. 3, 4). 

У кризовий період важливим є ефективне використання коштів фонду регіонального 
розвитку. У 2015 році кошти Державного фонду регіонального розвитку 
використовуватимуться за окремим порядком, де основними напрямами використання 
коштів будуть: впровадження проектів співробітництва територіальних громад; заходи з 
підтримки добровільно об’єднаних територіальних громад; добудова об’єктів 
незавершеного будівництва шляхом фінансування об'єктів з високим ступенем 
будівельної готовності, що будуть прийняті в експлуатацію у 2015 році; забезпечення 
житлом внутрішньо переміщених осіб та сімей військовослужбовців – учасників 
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антитерористичної операції. 
 

 
 

Рис. 3. Динаміка ВВП, капітальних та іноземних інвестицій 
в економіці України за 2000-2013 рр. [6] 
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Рис. 4. Питома вага капітальних інвестицій за регіонами України 

в загальному обсязі капітальних інвестицій України у 2014 році, % [6] 
(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції та відображення даних по м. Києву – показник якого становить 29,7%). 
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Проекти та програми мають відповідати чітким критеріям. Це, перш за все, 
наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної 
документації. Проекти також повинні мати календарний план реалізації від 1 до 3 років. 
Співфінансування проектів та програм з місцевих бюджетів та інших джерел 
фінансування має бути на рівні 10% від обсягу коштів Фонду. Крім того, суб’єкти, які 
залучають кошти Фонду, повинні мати спроможність самостійно забезпечувати подальше 
власне фінансування або утримання об’єктів за рахунок коштів місцевих бюджетів [1, 2]. 

Мотиваційний механізм також може включати різні напрями, що відображають 
пріоритетні стратегії розвитку: використання кадрового потенціалу, ресурсної бази, 
транспортної складової і т. п., Проте доцільно підходити до його формування з позицій 
системного підходу, що дозволяє забезпечити комплексний ефективний розвиток 
регіональної економіки. 

Більшість заходів мають доповнювати один одного, особливо у сфері зниження 
тиску корупції, скасування ще існуючих невиправданих податкових пільг, посилення 
принципів обов’язкового дотримання положень контракту, підвищення корпоративної 
прозорості та прозорості при продажах державних активів, що посилило б приплив 
прямих іноземних інвестицій, підвищило б ефективність виробництва і сприяло б 
подальшому зростанню економіки й добробуту населення. 

Висновки і перспективи. Основні тенденції сучасного регіонального розвитку 
формуються в українській економіці під впливом кумулятивного ефекту геополітичної та 
національної кризи. Дестабілізаційні фактори зовнішнього та внутрішнього характеру 
вкрай негативно позначилися на становищі реального сектору економіки, у тому числі на 
регіональному рівні. Спад темпів приросту капітальних та іноземних інвестицій в 
регіональний розвиток пояснюється впливом кризових явищ на рух капіталу, а також 
курсовою різницею, яка виникла у зв’язку із девальвацією офіційного курсу гривні до 
долара. За період прояву кризових явищ сучасної економіки відбувся стрімкий ріст 
споживчих цін порівняно з підвищенням номінальної зарплати, зменшення обсягів 
кредитування споживчих витрат, зростання заборгованості із виплати заробітної плати, 
що стало одним із чинників спаду попиту на товарному ринку. До пріоритетних напрямів 
забезпечення регіонального розвитку в умовах дестабілізаційного впливу віднесено, 
перш за все: формування регіональної промислової політики, що відображає галузеві, 
ресурсні, кадрові, ментальні особливості регіонів в умовах економічної рецесії, заходи 
підтримки сприятливого інвестиційного клімату, створення засад компетентності і 
системності прийняття рішень на всіх рівнях державної та місцевої влади; ефективне 
використання коштів регіонального розвитку 

У подальшому доцільно досліджувати питання, що спрямовані на вдосконалення 
системи інституційних заходів з метою забезпечення мотиваційного механізму 
регіонального розвитку. 
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INFORMATION SUPPORT OF MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN 
MODERN BUSINESS SYSTEMS 

 
Анотація 

Актуальність. Глибина і результативність економічного аналізу залежить від обсягу, 
своєчасності та якості використовуваної інформації. Інформаційне забезпечення є першочерговим 
завданням у будь-якому аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки і 
прийняття ефективних управлінських рішень.  

Методи. В процесі дослідження використовувались методи абстракції, аналізу та синтезу, 
систематизації та узагальнення. Практичні аспекти процедурної сторони аналітичного процесу 
реалізовувались із застосуванням аналітичних та статистичних методів: методом угруповань, 
порівняльного та інтегрального аналізу, прийомів елімінування, експертних оцінок. При створенні 
інформаційного забезпечення обсяг інформації регулюється співвідношенням «необхідного й 
достатнього», а також вимогами повноти й достовірності даних.  

Результати. Доведена необхідність створення інформаційной бази для прийняття 
управлінських рішень підприємства та розглянуто основні підходи до її організації. Визначенно базові 
критерії відповідності інформаційних ресурсів до категорії «корисності». Удосконалено систему 
нормативно-регулюючих показників, які враховується у процесі прийняття управлінських рішень на 
різних етапах функціонування бізнес-системи. 

Перспективи. Побудова інформаційного забезпечення потребує використання власного 
досвіду та методів прогнозування при проведенні моніторингу інформаційних потреб та узгодження 
фінансового та управлінського облік згідно із сучасними стандартами. 

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, інформаційний 
капітал, нематеріальні активи, управлінські рішення, зовнішні користувачі, внутрішні користувачі, 
нормативно-регулюючі показники. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The depth and effectiveness of economic analysis depends on the volume, 
timeliness and quality of information used. Information management is a priority in any analytical study and an 
essential tool for the preparation and effective management decisions. 

Methods. The study used methods of abstraction, analysis and synthesis, systematization and 
generalization. Practical aspects of the procedural aspects of the analytical process implemented using 
analytical and statistical methods: groupings conducting comparative and integrated analysis, elimination 
methods, expert estimates. At creation information support volume ratio of regulated information "necessary 
and sufficient" and the requirements of completeness and reliability of information.  

Results. The necessity of creating infoware for making managerial decisions of the enterprise is proved, 
and main approaches to its organization are considered in the article. Basic criteria of information resources 
correspondence to the category of “utility” are determined. The system of regulatory parameters, which are 
taken into account in the process of making managerial decisions at different stages of the business system 
functioning. 

Discussion. Construction of of information support needs to use own experiences and prediction 
methods for monitoring information needs and coordination of financial and management accounting in 
accordance with modern standards. 

Key words: information, information support (infoware), information resources, information capital, 
intangible assets, external user, regulatory parameters. 

 
Аннотация 

Актуальность. Глубина и результативность экономического анализа зависит от объема, 
своевременности и качества используемой информации. Информационное обеспечение является 
первоочередной задачей в любом аналитическом исследовании и важным инструментом для 
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подготовки и принятия эффективных управленческих решений. 
Методы. В процессе исследования использовались методы абстракции, анализа и синтеза, 

систематизации и обобщения. Практические аспекты процедурной стороны аналитического 
процесса реализовывались с применением аналитических и статистических методов: методом 
группировок, сравнительного и интегрального анализа, приемов элиминирования, экспертных 
оценок. При создании информационного обеспечения объем информации регулируется 
соотношением «необходимого и достаточного», а также требованиями полноты и достоверности 
данных. 

Результати. Доказана необходимость создания информацийной базы для принятия 
управленческих решений предприятия и рассмотрены основные подходы к ее организации. 
Определені базовые критерии соответствия информационных ресурсов категории «полезности». 
Усовершенствована система нормативно-регулирующих показателей,, которые учитываются в 
процессе принятия управленческих решений на различных этапах функционирования бизнес-
системы. 

Перспективы. Построение информационного обеспечения требует использования 
собственного опыта и методов прогнозирования при проведении мониторинга информационных 
потребностей и согласования финансового и управленческого учета в соответствии с 
современными стандартами. 

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, информационные ресурсы, 
информационный капитал, нематериальные активы, управленческие решения, внешние 
пользователи, внутренние пользователи, нормативно-регулирующие показатели. 

 
Актуальність. У сучасних умовах господарювання керівникам підприємств у сфері 

бізнесу відома формула «час – гроші» повинна бути доповнена аналогічною формулою: 
«час – інформація – гроші». Від якості інформації, яка використовується в процесі 
економічного аналізу й сприяє прийняттю управлінських рішень, значною мірою залежать 
ринкова вартість підприємства, альтернативність вибору інвестиційних проектів, обсяг 
витрат фінансових ресурсів, рівень прибутку й інших показників, які формують рівень 
добробуту власників підприємства й темпи його економічного розвитку. 

Глибина і результативність економічного аналізу залежить від обсягу, своєчасності 
та якості використовуваної інформації. Підприємство, яке вміло використовує необхідну 
інформацію в процесі планування, прогнозування та аналізу своєї господарської 
діяльності, може подолати жорстку конкуренцію. 

Під інформацією розуміють сукупність корисних даних, які є об’єктом збирання, 
структуризації, систематизації, реєстрації, перетворення, зберігання й передавання 
користувачу. Інформація є одним із ресурсів, який може накопичуватися, 
реалізовуватися, поновлюватися. Цей ресурс може бути придатним для колективного 
використання і не втрачає своїх якостей у процесі споживання.  

Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною інформацією 
уможливлює отримання ринкових переваг, знижує фінансовий ризик, ефективно 
підтримує прийняття рішень. 

Для більш усвідомленого дослідження проблем інформаційного забезпечення, слід 
зупинитися на сучасному трактуванні поняття «інформаційне забезпечення» аналізу 
ділової активності підприємства. 

Інформаційне забезпечення є першочерговим завданням у будь-якому 
аналітичному дослідженні і важливим інструментом для підготовки і прийняття 
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ефективних управлінських рішень. 
Сучасна економічна теорія розглядає інформаційне забезпечення управління 

підприємством як один із найважливіших видів нематеріальних активів, або 
«інформаційний капітал», що суттєво збільшує його ринкову вартість.  

Цей «інформаційний капітал» суб’єктів господарювання в усьому світі розвивається 
високими темпами. Особливо зростає роль «інформаційного капіталу» в процесі 
стратегічного управління підприємствами. Перспективи розвитку «інформаційного 
капіталу» підприємств всіх секторів економіки  характеризуються сучасними експертами 
як необмежені.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Досліджуючи наукові праці вчених, 
присвячені інформаційному забезпеченню управління, дозволили виявити відсутність 
єдиного підходу до розуміння поняття «інформаційне забезпечення». За твердженням 
науковців інформаційне забезпечення включає в себе систему одержання, оцінки, 
зберігання та переробки даних з метою прийняття управлінських рішень; наявність 
інформації, необхідної для управління економічними процесами; процес створення та 
постачання інформації.  

При цьому метою інформаційного забезпечення управління є своєчасне надання 
необхідної й достатньої інформації для прийняття управлінських рішень, що 
забезпечують ефективну діяльність як підприємства в цілому, так і його структурних 
підрозділів.  

Отже, деякі науковці під інформаційним забезпеченням розуміють сукупність 
інформації (інформаційну базу), а інші - систему, в яку входять і інші складові (технічні 
засоби та програмне забезпечення, інформаційні технології, методичні інструктивні 
матеріали, системи класифікації та кодування). Таким чином, поняття інформаційного 
забезпечення можна розглядати в декількох варіантах, які доповнюють один одного. 

Авторський колектив вітчизняних науковців під керівництвом М.Г. Чумаченко 
зазначає, що інформаційне забезпечення можна розглядати як процес забезпечення 
інформацією та як сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень 
щодо обсягів, розміщення та форм існування інформації. Вважаємо, що як сукупність 
форм документів інформаційне забезпечення являє собою джерела інформації.  

Як процес забезпечення інформацією, в свою чергу, інформаційне забезпечення 
являє собою отримання даних для потреб аналізу. Останнє виражається у 
безперервному одержанні, оцінці якості, обробці, передаванні та зберіганні бази даних, 
створеної для задоволення методичних потреб аналізу. В автоматизованих системах 
управління підприємством отримання інформації для потреб аналізу забезпечується 
відповідними технічними засобами та програмами. Як стверджує Сопко В.В. та 
Завгородній В.П. «технічне забезпечення – це комплекс технічних засобів і методів, що 
забезпечують функціонування бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Елементами 
технічного забезпечення обліку є технічні засоби, методичні і керівні матеріали, технічна 
документація, персонал». 

Мета. Метою дослідження є розробка наукових і практичних рекомендацій, 
спрямованих на удосконалення засобів правильної організації процесів інформаційного 
забезпечення та обробки інформації, методів виявлення тенденцій розвитку 
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інформаційного забезпечення в процесі управління підприємством. 
Методи. В процесі дослідження використовувались методи абстракції, аналізу та 

синтезу, систематизації та узагальнення. Практичні аспекти процедурної сторони 
аналітичного процесу реалізовувались із застосуванням аналітичних та статистичних 
методів: методом угруповань, порівняльного та інтегрального аналізу, прийомів 
елімінування, експертних оцінок. При створенні інформаційного забезпечення обсяг 
інформації регулюється співвідношенням «необхідного й достатнього», а також вимогами 
повноти й достовірності даних. 

Результати. Функціонування будь-якої системи управління вимагає правильної 
організації інформаційного забезпечення.  

При створенні інформаційного забезпечення обсяг інформації регулюється 
співвідношенням «необхідного й достатнього», а також вимогами повноти й достовірності 
даних. Окремо визначаються вимоги стосовно своєчасного надання відомостей 
користувачеві. Зібрана інформація й засоби її обробки повинні бути основою для 
дослідження об’єкта, виміру впливу факторів, а також виявлення можливостей 
здійснення управлінських дій. 

Для сучасного етапу розвитку інформаційного забезпечення управління 
підприємствами України характерними є наступні основні тенденції: 

ü збільшення обсягу та покращення якості інформаційних ресурсів, що 
використовуються в управлінській діяльності; 

ü вдосконалення технічних засобів обробки, накопичення і передачі інформації, 
що використовуються підприємствами. При цьому велике значення мають інформаційні 
технології, які базуються на застосуванні комп’ютерів, активній участі користувачів в 
інформаційному процесі, широкому використанні пакетів прикладних програм загального 
призначення, доступні до віддалених баз даних і програм завдяки обчислювальним 
мережам ЕОМ. 

ü розширення переліку спеціалізованих програмних продуктів, що пропонуються 
ринком для побудови інформаційних систем окремих видів підприємств; 

ü децентралізація побудови інформаційних систем і використання інформаційних 
ресурсів в межах підприємства; 

ü введення в окремих великих підприємствах посади головного спеціаліста з 
інформації, який відповідає за створення відповідних баз даних та впровадження новітніх 
технологій. 

Інформаційне забезпечення економічного аналізу ділової активності являє собою 
процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників, 
необхідних для здійснення оцінки, планування й підготовки ефективних і оперативних 
управлінських рішень за всіма аспектами фінансово-господарської діяльності 
підприємства. За підсумками цього процесу забезпечується необхідною інформацією не 
тільки управлінський персонал і власники самого підприємства, але й задовольняються 
інтереси широкого кола користувачів. 

Зовнішні користувачі (кредитори, інвестори, державні податкові установи, інші 
підприємства, що є фактичними або потенційними партнерами, аудиторські й 
консультаційні фірми, експерти, юристи, інформаційні агентства, профспілки тощо) 
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використовують лише ту частину інформації, яка міститься в офіційній фінансовій 
звітності й характеризує результати господарювання підприємства і його фінансовий  
стан. При цьому кожен із користувачів вивчає інформацію про діяльність підприємства 
виходячи із своїх конкретних інтересів.  

Внутрішні користувачі (керівництво підприємства, менеджери, економісти тощо) 
крім фінансової звітності використовують також значний обсяг інформації про діяльність 
підприємства, яка представляє комерційну таємницю й формується за даними поточного 
й оперативно-статистичного та бухгалтерського обліку. 

Інформаційне забезпечення повинне формуватися й удосконалюватися з 
урахуванням реалізації ряду вимог, а саме дотримання таких принципів, як: 
аналітичність, об'єктивність, оперативність, раціональність, корисність, що є необхідною 
умовою одержання достовірної оцінки ефективності аналізу господарської діяльності 
підприємства.  

У сучасних умовах велике значення необхідно приділяти розширенню й відкритості, 
доступності й публічності інформації. Для створення раціонального потоку інформації в 
умовах ринку, на нашу думку, необхідно опиратися на ряд її якісних характеристик, серед 
яких найбільше значення має корисність для прийняття рішень. Корисна інформація 
повинна відповідати наступним критеріям:  

- вірогідність інформації визначається її правдивістю й нейтральністю, перевагою 
економічного змісту над юридичною формою, можливістю перевірки, документальною 
обґрунтованістю, прозорістю; 

- правдивість означає, що інформація не містить помилок й упереджених оцінок, а 
також не фальсифікує подій господарського життя; 

- нейтральність припускає, що звітність не робить акценту на задоволенні інтересів 
однієї групи користувачів за рахунок іншої; 

- доречність (релевантність) інформації означає, що вона значима й впливає на 
рішення, прийняте користувачем; 

- своєчасність означає, що звітність повинна містити найбільш значимі дані, які 
необхідні в потрібний момент, тому що несвоєчасна інформація не має великого 
практичного значення; 

- зрозумілість означає, що користувачі можуть зрозуміти зміст звітності без 
спеціальної професійної підготовки, тому що якщо інформація відрізняється високим 
ступенем складності і є незрозумілою для користувачів, то ціль надання даних звітності 
не досягається; 

- порівнянність вимагає, щоб дані про діяльності підприємства були порівнянні з 
аналогічною інформацією про діяльність інших підприємств. 

Слід зазначити, що зміст інформаційного забезпечення аналізу ділової активності, 
його широта й глибина визначаються галузевими особливостями діяльності підприємств, 
їхньою організаційно-правовою формою функціонування, обсягом і ступенем 
диверсифікованості фінансово-господарської  діяльності й рядом інших умов. 

Отже, інформаційне забезпечення аналізу ділової активності по суті, являє собою 
систему показників, що формується за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел. 

Система показників, що характеризує загальноекономічний розвиток країни, є 
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основою проведення аналізу й прогнозування умов зовнішнього середовища 
функціонування суб'єкта при розробці комплексної політики управління діловою 
активністю й виявленні резервів її підвищення, орієнтуючись на середньогалузеві 
показники. Показники цієї групи зовнішніх джерел рекомендується поділити на 
інформацію: 

- макроекономічного розвитку (інфляція, грошові доходи населення, внески 
населення в банках, емісія грошей, темп росту внутрішнього національного продукту й 
національного доходу); 

- галузевого розвитку (обсяг послуг, вартість активів, власний капітал, сума 
прибутку, провізні плати – тарифи або фрахти). 

Система показників, що характеризує кон'юнктуру ринку, служить для прийняття 
управлінських рішень в області формування цінової політики й доходів від операційної 
діяльності, залучення капіталу, визначення витрат по його обслуговуванню й інших 
аспектів. Показники цієї групи зовнішніх джерел поділяються на інформацію про 
кон'юнктуру: 

- товарного ринку (ціни на матеріали, паливо, засоби виробництва); 
- ринку фондових інструментів (курсова вартість акцій та облігації, ціни пропозиції 

та попиту їх основних видів, ціни угод тощо.); 
- ринку грошових інструментів (кредитні й депозитні ставки банків, офіційний і 

комерційний курс покупки-продажу окремих валют). 
Система показників, що характеризує діяльність контрагентів і конкурентів, 

використовується для прийняття оперативних управлінських рішень. Показники цієї групи 
зовнішніх джерел формуються в розрізі: банки, страхові й агентські компанії, 
фрахтувальники й одержувачі вантажу, конкуренти. Одержання такої інформації повинне 
здійснюватися тільки легальними способами: публікації звітних матеріалів у пресі; 
відповідні рейтинги; платні бізнес-довідки, що надані окремими інформаційними 
компаніями. 

Система нормативно-регулюючих показників враховується у процесі підготовки 
рішень, пов’язаних з особливостями державного регулювання діяльності підприємств. 
Вони діляться на показники, що регулюють за різними аспектами види економічної 
діяльності підприємства й показники з питань функціонування окремих сегментів 
товарного та фінансового ринків. 

Система показників фінансового обліку, що формуються із внутрішніх джерел, 
становить основу інформаційної бази аналізу. Перевагою показників цієї групи є: 

- уніфікованість, тому що вони базуються на загальноприйнятих стандартизованих 
принципах обліку (це дозволяє використати типові алгоритми розрахунків і порівнювати 
ці показники з іншими); 

- регулярність формування (у встановлений термін); 
- високий ступінь надійності (звітність, формується на базі фінансового обліку, 

надається зовнішнім користувачам і підлягає аудиту). 
У той же час ця інформація має певні недоліки: 
- відображення показників по підприємству в цілому; 
- використання тільки вартісних показників. 
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Показники фінансового обліку підприємства, що відносяться до групи внутрішніх 
джерел, поділяються на інформацію, що відображається у всіх формах бухгалтерської 
звітності й статистичної звітності.  

Потреби економічного аналізу ділової активності забезпечуються нормативно-
довідковими, плановими та обліковими інформаційними ресурсами. 

Висновки і перспективи. Використання всіх показників, що представляють 
інтерес, розроблених на базі зовнішньої й внутрішньої інформації, дозволяє сформувати 
в кожній організації цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення, орієнтовану 
на прийняття оперативних, поточних і стратегічних рішень з підвищення ділової 
активності підприємства. Більшість показників цієї системи формуються за даними 
офіційної фінансової звітності підприємства.  

Не дивлячись на те, що в наш час напрацьована велика кількість теоретичних 
положень щодо організації інформаційного забезпечення на підприємствах, вони не 
гарантують повною мірою високої якості ухвалюваних управлінських рішень. Наявні 
розробки не містять чітких методичних підходів, що регламентують саму процедуру 
організації інформаційного забезпечення відповідно до встановлених правил і вимог. У 
зв’язку з цим необхідною є розробка рекомендацій щодо організації інформаційного 
забезпечення, які повинні містити такі етапи: 

- розробка концепції організації інформаційного забезпечення на основі створення 
інформаційної інфраструктури підприємства; 

- уточнення вимог до інформаційного забезпечення управління з урахуванням 
специфіки внутрішніх економічних відносин; 

- систематизація функцій структурних підрозділів і впорядкування їх 
взаємозв’язків; 

- формування центрів відповідальності (суб’єктів), уповноважених здійснювати 
контроль за інформаційним забезпеченням; 

- організація руху інформаційних потоків на підприємстві, їх упорядкування й 
оптимізація; 

- формування технічної бази інфраструктури інформаційного забезпечення; 
- визначення етапів і змісту робіт; 
- оцінка ефективності реалізації обраної концепції інформаційного забезпечення. 
Підводячи підсумки, слід зазначити, що на вітчизняних підприємствах проблема 

побудови ефективного інформаційного забезпечення ділової активності є дуже 
актуальною. Оскільки не існує єдиної методики побудови інформаційного забезпечення, 
то підприємства вирішують дане завдання на власний розсуд, досить часто 
припускаючись помилок. Практика доводить, що велика кількість проблем, які надалі 
можуть привести підприємство до банкрутства, полягає у незбалансованості 
інформаційного забезпечення. 

Для того щоб інформаційне забезпечення прийняття рішень у сфері управління 
діловою активністю було збалансованим та ефективним, необхідно, щоб на підприємстві 
вся система управління була реформована згідно з вимогами часу. Отже, побудову 
інформаційного забезпечення можна починати з наступного: використовуючи власний 
досвід, враховуючи чинники, які впливають на процес визначення потреб в інформації, 
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та використовуючи методи прогнозування, провести моніторинг інформаційних потреб; 
узгодити фінансовий та управлінській облік згідно із сучасними стандартами; ввести 
систему контролінгу, придбати програмне забезпечення або адаптувати вже 
функціонуюче на підприємстві згідно з інформаційними потребами. 

Подальша інтеграція України до світового економічного співтовариства передбачає  
зростання вимог до якості та неупередженості інформаційного забезпечення. Це 
пояснюється тим, що відлагоджене інформаційне забезпечення управління дозволяє 
найбільш повно й достовірно охарактеризувати зовнішнє та внутрішнє середовище 
підприємства, їх зміну, прийняти оптимальне для кожної конкретної ситуації управлінське 
рішення. Усе це усуває стан невизначеності, знижує ризики в діяльності підприємств, 
забезпечує їх більш стійкий розвиток. 
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Аннотация 

Актуальность. Характерным признаком развития управленческого учета в конце ХХ – 
начале XXI века стали процессы взаимодействия с другими науками, так называемый «эффект 
синергизма», когда объединение сведений из различных областей знания позволяет создать новую 
теорию, невозможную в рамках одной науки. 

Методы. Методологической базой исследования является диалектический метод познания 
предмета исследования, предполагающий изучение экономических процессов в их развитии и 
взаимосвязи; исторический и логический подходы; общенаучные методы исследования – 
наблюдение, группировка, обобщение, системный подход, комплексность, анализ и синтез.  

Результаты. В статье обоснована необходимость поиска возможностей 
совершенствования кросс-функционального взаимодействия двух подсистем – управления и 
управленческого учета. Это взаимодействие может выражаться как в междисциплинарных 
исследованиях, так и в создании кросс-функциональных команд, обеспечивающих успех 
инновационных проектов по совершенствованию бизнеса. 

Перспективы. Научный поиск в области менеджмента в настоящее время направлен на 
развитие стратегического, инновационного и процессного подхода в управлении, внедрение 
которых на практике требует реинжиниринга бизнес-процессов. Система управленческого учета 
должна обеспечивать информационно-аналитическую поддержку таких проектов. Условием для 
успешного внедрения новейших методов управленческого учета является позиционирование 
бизнес-структур как открытых синергетических систем.  

Ключевые слова: управленческий учет, информационные системы, синергетика, 
интегрированные информационные системы. 

 
Abstract 

Introduction. In this paper we consider a new tendency in development of the management 
accounting, which called «the synergism effect» as the data integration from the various knowledge fields for 
creating the new science theory and methods. 

Methods. Methodological basis of the study is the dialectical method of cognition research subject, 
involving the study of economic processes in their development and relationships; historical and logical 
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approaches; scientific methods of research – observation, grouping, aggregation, systematic approach, 
complexity, analysis and synthesis. 

Results. The article draws attention to the need to find ways of improving cross-functional interaction of 
two subsystems – the management and the management accounting. This interaction can be expressed as a 
cross-disciplinary research, and the creation of cross-functional teams to ensure the success of innovative 
projects to improve the business. 

Discussion. Research in the field of management now aims to develop strategic, innovative and 
process approach to management, the introduction of which in practice requires business process 
reengineering. Management accounting system should provide information and analytical support to such 
projects. Prerequisite for the successful introduction of new methods of management accounting is to position 
businesses as open synergetic systems. 

Keywords: management accounting, information technology, synergism, Enterprise Resource Planning 
system (ERP). 
 

Introduction. In the end of the 20th – at the beginning of the 21st century the interaction 
processes between the different sciences, so called «the synergism effect», have been 
become the main stream of management accounting development, when the data integration 
from the various knowledge fields is being permitted to be created the new theory which is 
quite impossible in the framework of only the one science. Essential influence on the 
management accounting development was rendered by the economics, the management 
theory, the information science, the cybernetics, the philosophy, the mathematics. 

Deepening mutual areas of scientific activity is the result of two divergent processes - 
integration and specialization of scientific knowledge in the modern world. Today, on the one 
hand, economists continue to search for a common denominator to various accounting 
systems, international rules are developed to standardize. At the same time, the development 
of the world market, economic and social relations of production and information technology in 
the twentieth century led to the emergence of new kinds of international practice of accounting: 
tax, management, macroeconomic, megaekonomic, social, environmental, creative [1, p. 56]. 

Research in the field of management now aims to develop strategic, innovative and 
process approaches to management, the introduction of which in practice requires business 
process reengineering. Management accounting system should provide information and 
analytical support to such projects. Prerequisite for the successful introduction of new methods 
of management accounting is to position businesses as open synergetic systems. 

Purpose. The article aims to justify the theoretical and methodological bases use the 
synergistic approach to building management accounting system 

Methods. Methodological basis of the work is the dialectical method of cognition 
research subject, involving the study of economic processes in their development and 
relationships; historical and logical approaches; scientific methods of research – observation, 
grouping, aggregation, systematic approach, complexity, analysis and synthesis. 

Results. Strategic approach to planning, the accounting and the analysis. In the 50-
es the twentieth century the choice of the efficiency criteria has been considered after the 
economic theory in the accountancy. At the beginning the enterprise profit maximization has 
been appeared as the special-purpose target. So, the utility principle for the decisions making, 
having formulated in the economic theory, has been used in the management accounting. 
Later on, the approach suggested by the American Rochester School, at which all the 
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business participants profit maximization has been announced, as the business foremost 
target. The main point of this theory was the statement that the firm is the set of the implicit 
and implied agreements between the selfishly acted sides and so «the rational decisions 
making theory» is being laid in the basis of the management choice. 

And, moreover, the other newest developments in the management theory have been 
applied in management accounting: «the representation theory», «the agency relations 
theory». Thus an owner acts in the principal's role, and the company's business managers – in 
the agents' role by their errands carrying out. The contractual expenses called transaction 
expenses settle into the central role. For all this, the management accounting information acts 
as contingency rundown factor so the transaction expenses can be reduced. 

The new approach of the management is connected with the harmonious and the 
balanced firm¢s development. The specialists in the management accounting research new 
possibilities of the data preparation for these targets.  

One of the balanced development instruments is the system called «Balanced Score 
Card» (BSC). In order to improve the methods of performance appraisal of business segments 
with balanced scorecard, it is suggested to use different weighing coefficients for separate 
organization development directions that consider the level of current achievements of 
business segments. R. Kaplan and D. Norton consider that the Balanced Score Card allows to 
coordinate a strategy of the enterprise with operative activities. Besides, the BSC gives an 
opportunity to make more objective decisions in the distributing of resources. The Balanced 
Scorecard includes not only traditional financial indicators reflecting the information about last 
events. R. Kaplan and D. Norton wrote in their book: «This information was sufficient for 
managers in conditions of the industrial economy, when investments in long-term possibilities 
and relations with consumers were not critical factors for success. Financial indicators are 
insufficient in conditions of  an information economy when the companies should increase the 
future effect working with the consumers, suppliers,  workers, new technologies and 
innovations» [2, p. 12]. 

Traditional systems of the management accounting are mainly focused on financial 
indicators. But recently, the necessity of using new quantitative and qualitative non-financial 
indicators increases. This information is essential for competing in the market more effectively, 
and for supporting of the organization strategy. The Balanced Score Card system differs from 
the other models - financial and non-financial target rates are based on relationships between 
the key performance indicators and the factors under which influence they are formed.  

Achievement the same purposes of separate divisions and the organization as a whole is 
a necessary condition of success of the command work directed on achievement of strategic 
targets of the organization. The choice of a small amount of important and interconnected key 
indicators among themselves allows to measure and to optimize company's activity. 

It is a formation of a new tendency in development of the management accounting at the 
beginning of the 21st century. These scientific researchers are characterized by the strategic 
approach to planning, the accounting and the analysis of industrial activity of the enterprise. 
The strategic approach to planning, the accounting and the analysis of expenses is developing 
into a highest level of registration-analytical system of the enterprise. At this level a choice of 
the key performance indicators and a choice of the adequate mathematical function describing 
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process of forecasting of expenses are made. At the present stage the defining role of the 
strategic approach in the management accounting in relation to operative becomes more and 
more obvious [3, p. 161].  

There are new methods in the field of the strategic system organization of registration 
and administrative processes: Activity-Based Costing (ABC), control systems Orgware, 
Workflow, philosophy «Just-in-time», Drum-buffer-rope scheduling (DBR), the Target-costing, 
the Kajzen-costing,  Value-Chain Concept, Total  Life Cycle Costing, Material resource 
planning (MRP), Enterprise resource planning (ERP). 

The strategic management developed a number of models aimed at continuous 
improvement of business [4]. The proposed classification models based on the allocation of 
the leading areas of business improvement: changes in market positioning, re-engineering ща 
internal business processes, human capacity construction, the coordination and stability 
development (table 1). 

Table 1 
Modern models of the management 

Category of models Models of management Authors 
Orientation to the 
external positioning of 
the company in the 
market 

Ansoff Matrix H.I. Ansoff 
BCG Matrix Boston Consulting Group 
Porter five forces analysis M. Porter 
Greiner Growth Model  L. Greiner 
SWOT-analysis J. Armstrong, T. Hill 
Strategic alignment J. Henderson, J. Venkatraman 

Orientation to the 
improvement of internal 
business processes 

Just-in-time Toyota 
Purchasing model P. Kraljic 
Six Sigma Motorola 
Kaizen M. Imai 
Value chain M. Porter 
4Р Ph. Kotler, B.Dubois 

 
 
Continued Table 1 
Orientation to the 
improvement of human 
resources 

6 thinking hats E. de Bono 
Blue Ocean Strategy W.Kim, R.Mauborgne 
Management team R. Belbin 
Roles in management by Mintzberg  H. Mintzberg 
Fifth discipline P. Senge 

Orientation to the 
stability development 

Balanced Score Card R. Kaplan, D. Norton 
7S R.Pascale 

Source: Author on the basis [4] 
 
In conditions of the modern global economy companies compete more actively in such 

parameters, as quality of the goods or services, timeliness of their delivery, reliability, volume  
service and degree of consumer`s satisfaction. Recently the management accounting did not 
represent data about the indicators playing a key role in the increasing of competitiveness [5, 
p. 605].  
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Information technology as an instrument of management accounting automation. 
Advances in computer science, cybernetics and information technologies can substantially lift 
the restrictions on the complexity of accounting operations, processing of statistical data sets, 
changing approaches to the processes of storing, sharing and aggregation of financial 
information. Increasing the speed of information processing, memory capacity, the use of 
networking technology improves the recording and analytical services for the periodic reporting 
to higher levels of management, makes available the introduction of regulatory indicators in the 
system of accounts and the automatic counting of various indicators. Using specialized 
software creates the necessary prerequisites to examine the relationship between accounts 
using the methods of linear algebra, computer simulation tools. Automated information 
systems for management accounting must have the following properties: 

• the rational distribution of essential elements in the primary documents, registers and 
reporting forms, 

• the balance between various registers, 
• the effective combination of chronological and systematic recording, 
• reducing the path information being processed from its inception in the primary 

documents to balance.  
At the present stage of development of information technology for the automation of 

accounting and economic analysis the following classes of tools are using: 
• non-specialized software tools that have the analytical modules, 
• specialized software tools for creating a warehouse accounting data, 
• integrated enterprise management system. 
The most commonly used in non-specialized software packages that have analytical 

capabilities, is Microsoft Excel, which is part of Microsoft Office. Spreadsheets are used for 
calculations of varying complexity. In Microsoft Excel, including the developed mathematical 
tools, specialized technology, statistical analysis, graphical means of presenting data. For 
solving dynamic problems of engineering and computing, use the package MATLAB. This is an 
interactive, open software development environment has properties for high performance 
computing. 

Specialized software products are a wide range of developments for the automation of 
accounting processes, depending on the size of the enterprise. 

One of the management accounting functions is the communication with other 
subsystems in a total computerization of administrative processes. It is a problem of 
incompatibility of data, duplication of various accounting transactions and unjustified increase 
in options for the software you use. Reports received from various sub-systems are long-term 
coordination at all levels of the organizational structure. These and other problems can solve 
the integration of different use of information systems and manual data processing in a single 
information system. This system supports multidimensional data analysis, decision-making in 
complex situations, manage corporate data bases and knowledge, expert systems and staff 
training. 

In 90 years of the twentieth century the evolution of the automation led to the creation of 
the integrated information systems (ERP - enterprise resource planning). Feature of ERP is an 
information and analytical supporting of enterprise management system's needs at the various 
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levels for the interaction of all its business processes. At the core of the ERP is the business 
model. The technology of such systems is founded on splitting the whole of the company on 
business processes. And the goal is to diagnose and improve their theoretical description in 
accounting and management system with the help of certain methods and software products.  

In the ERP system enterprise resource planning are integrated with financial planning. 
They are based on a systems approach to management of the enterprise.  ERP systems are 
focused on improving the company profit growth thought the quality of relationships with 
customers, increasing productivity, reducing irrational expenses and downtime, reducing 
production cycle, reducing the insurance stock of goods, reducing the cost of administrative 
personnel. Single out a few basic principles of integrated information systems:  continuity and 
"transparency" of information flows, documentation of all transactions, comparability of data 
from previous reporting periods, consistency of rules and procedures for information 
processing, protecting information from unauthorized access. 

The ERP systems are based on the system approach to management of enterprise 
activity. In the Russian market of corporate control systems those products of the foreign 
companies presents: SAP AG (system R/3), Oracle corporation (system Oracle Application), 
Baan Company (system Baan IV), Navision AXAPTA. The Russian workings out of corporate 
systems are presented by following software products: GALACTICA, FLAGMAN, PARUS, 1С 
8.0, Info-bookkeeper. 

Information basis of modern management accounting system should be an open system, 
with the possibility of a gradual accumulation of necessary data, as well as different ways of 
grouping and processing. Currently, scientists from many countries are working to develop 
algorithms for constructing information systems in an "artificial intelligence" (AI) or "expert 
systems" (ES). In the future, precisely this type should include an automated accounting 
system. 

The basis of such systems, in contrast to the traditional approach, is two principles - 
management of uncertainty and self-study. In operation of the system is collected, coding, 
storing the information in the form of a knowledge base consisting of descriptions, relationships 
and procedures relating to the area of interest. The system can also perform such complex 
classes of problems, as an interpretation, diagnostics, debugging, design, planning, 
monitoring, coaching, as well as to clarify and expand knowledge through automatic detection 
of new knowledge from experience. 

Another feature of AI systems is the mechanism of self – training as the dynamic of the 
system in obtaining new knowledge about the surrounding world and how to conduct it. This 
approach is dictated by the global changes in the control systems of modern business 
organizations, which have the following features: 

• uniqueness - each individual control system, 
• poor or lack of certainty of formalized goals; 
• subjectivity management criteria, which are often entirely dependent on the personal 

characteristics of managers, 
• agility and adaptability - the control system is constantly evolving. 
Despite the fact that in the field of artificial intelligence and expert systems already have 

some developments (parallel distributed networks, neural networks, hybrid algorithms, 
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evolutionary computation), creation and commissioning of information systems of such high 
class - for the future. 

Management accounting and management: problems of cross-functional 
teamwork. Undisputed need for close functional relationship management and management 
accounting in the modern organization, meanwhile, in practice, is not always possible to 
establish the optimal model of interaction between the two subsystems. In theoretical studies 
also often we observe a tendency of scientists - experts in specific fields of knowledge "to pull 
the blanket over himself," or simply ignore the advances in related scientific specialty. In the 
scientific community the recriminations in a related discipline unscientific are voiced by 
managers and accountants, disputing ownership of separate techniques and methods to the 
specific area of research (budgeting, transfer pricing), the struggle for supremacy in the 
definition of a hierarchy of elements in the organizational structure. 

 In this connection we appreciate the inclusion in the document developed by a reputable 
international professional organization CIMA (Chartered Institute of Management 
Accountants), entitled «Global Management Accounting Principles» [6], the provisions of the 
significance of the process of studying the business model of the organization as a basis for 
constructing a system of management accounting. Of course, that is not a system of 
management accounting thus should guide the development of the organization and 
management system to set goals and functioning actively use the information to improve 
management accounting business. Agree with the opinion of Prof. M.A. Vakchrushina, that 
management accounting is not a substitute for the management of the company, and 
translates it to a new level [7]. A clear understanding of the tasks of the individual subsystems 
will remove a lot of contradictions between units in the current activity, to ensure reduction in 
the number of conflict situations and more successful implementation of innovative projects. 
Thus, the actuality of interdisciplinary research in the field of management and management 
accounting, as well as, due to the practice-oriented both disciplines seek opportunities to 
cross-functional interaction of accounting and control systems. 

In a constantly changing economic reality competitive business greatly depends on the 
properties of the adaptive management system. Constant updating, search for the best ways 
of management characterize an innovative style of modern business. 

Any innovation project is the reason for the dramatic changes in the style and rhythm of 
activity. This means that the business system goes into a state of instability, and it is 
necessary to find ways to stabilize the use of new, innovative tools. Historically, the 
management of the industrial enterprise based on the principles of cybernetics, which suggest 
that for the manage action should be a direct reaction of the controlled object, which is 
possible to control and adjust. Currently, researchers are increasingly considering business 
structure as a synergistic system. 

Synergetic studies the common processes of self-organization of complex systems, and 
modern economic system, of course, belong to the class of complex. Synergetic in Greek 
means «joint action». There are two understandings of synergetic: 

1). The theory of the emergence of new properties in the whole composed of interacting 
elements. 

2). The approach requires the cooperation of specialists from different fields. 
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In the first sense Synergetic studies the laws that are common to the behavior of 
complex systems. The non-linearity of innovative processes and finding ways to increase the 
degree of openness of business structures in modern conditions have to be taken into account 
and experts in the field of management accounting. This means expanding the sources of 
information used, the use of data-processing methods of fuzzy logic, use as a tool for analysis 
of neural networks [8]. 

Second, the term «synergy» is used to describe the scientific approach, which requires 
cooperation of specialists from various fields. And this aspect is crucial when considering 
cross-functional communications subsystem management and management accounting. As a 
method of grouping and processing of information in the system of management accounting 
that is - implementation of the principle of targeting, a clear separation of information to the 
primary (collected in real-world business processes) and secondary (which is a consequence 
of the subsequent calculations and analysis), improvement of technical methods of gathering 
information. Standard management accounting «Managing Cross-Functional Teams» [9], 
developed by a professional organization specialists of Management Accountants of Canada 
(SMAC, Society of Management Accountants of Canada), recommended the active use of 
various techniques of interaction between user and personnel management personnel 
(Brainstorming, Delphi method, Role-playing, etc.). 

Researches in the field of cross-functional interaction between subsystems management 
and management accounting are relevant to modern business. The purpose of scientific 
research - to develop ways to ensure the flexibility and adaptability of control systems in the 
dynamically changing market conditions based on strategic, innovative and process 
approaches. And in this quest, of course, close cooperation of specialists in the field of 
management accounting and management requires. 

Conclusions and Prospects. However it is completely possible to confirm quite 
positively – we can observe the growing influence the other sciences on the management 
accounting development throughout the whole world. 

Research in the field of management now aims to develop strategic, innovative and 
process approach to management, the introduction of which in practice requires business 
process reengineering. Management accounting system should provide information and 
analytical support to such projects. Prerequisite for the successful introduction of new methods 
of management accounting is to position businesses as open synergetic systems. 
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Анотація 
Актуальність. Багатовікова історія розвитку бухгалтерського обліку в різних країнах світу 

переконливо показує, що центральне місце в системі його методів займають рахунки. Вони мають 
дуже важливе значення, так як використовуються для систематичного відображення, контролю, 
аналізу та оцінки залишків і руху різних активів і джерел їх утворення, узагальнення облікової 
інформації про це і прийняття на її основі ефективних і обґрунтованих управлінських рішень. І тому 
в даній статті критично аналізуються деякі положення недавно введеного Загального плану 
рахунків бухгалтерського обліку Республіки Молдова, сформульовані і обгрунтовані висновки і 
пропозиції щодо його подальшого розвитку і вдосконалення в контексті євроінтеграції та переходу 
на Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Методи. При цьому використовуються такі загальнонаукові методи пізнання як порівняння, 
аналіз, синтез, індукція, дедукція, класифікація, системний підхід. 

Результати. У статті критично аналізуються деякі положення недавно введеного Загальних 
плану рахунків бухгалтерського обліку Республіки Молдова, сформульовані і обґрунтовані висновки і 
пропозиції щодо його подальшого розвитку. 

Перспективи. Досліджені питання потребують вдосконалення в контексті євроінтеграції та 
переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

Ключові слова: рахунки бухгалтерського обліку, класи і групи, Загальний та Робочий плани 
рахунків. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. The centuries-old history of accounting in various countries around the world 
clearly shows that the central place in his method takes account. They are very important, as are used for 
systematic reflection, monitoring, analysis and evaluation of residues and movements of different assets and 
sources of their formation, consolidation of accounting information about this and acting upon effective and 
informed management decisions. And so in this article critically examines some of the provisions of the 
recently introduced General Chart of Accounts of the Republic of Moldova, formulated and substantiated 
conclusions and suggestions for further development and improvement in the context of European integration 
and the adoption of International Financial Reporting Standards. 

Methods. It uses scientific methods of cognition, such as a comparison, analysis, synthesis, induction, 
deduction, classification, system approach. 

Results. The article critically examines some of the provisions recently introduced the General Chart of 
Accounts of the Republic of Moldova, are formulated and substantiated findings and suggestions for further 
development. 

Discussion. The question for improvement in the context of European integration and the transition to 
International Financial Reporting Standards 

Keywords: accounting accounts, classes and groups, the General and Chart of accounts. 
 

Аннотация 
Актуальность. Многовековая история развития бухгалтерского учета в различных странах 
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мира убедительно показывает, что центральное место в системе его методов занимают счета. 
Они имеют весьма важное значение, так как используются для систематического отражения, 
контроля, анализа и оценки остатков и движения различных активов и источников их образования, 
обобщения учетной информации об этом и принятия на ее основе эффективных и обоснованных 
управленческих решений. И поэтому в данной статье критически анализируются некоторые 
положения недавно введенного Общего плана счетов бухгалтерского учета Республики Молдова, 
сформулированы и обоснованы выводы и предложения по его дальнейшему развитию и 
совершенствованию в контексте евроинтеграции и перехода на Международные стандарты 
финансовой отчетности. 

Методы. При этом используются такие общенаучные методы познания как сравнение, 
анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, системный подход. 

Результаты. В статье критически анализируются некоторые положения недавно 
введенного Общего плана счетов бухгалтерского учета Республики Молдова, сформулированы и 
обоснованы выводы и предложения по его дальнейшему развитию. 

Перспективы. Исследованы вопросы требуют совершенствования в контексте 
евроинтеграции и перехода на Международные стандарты финансовой отчетности 

Ключевые слова: счета бухгалтерского учета, классы и группы, Общий и Рабочий планы 
счетов.  
 

Актуальность. На протяжении длительного периода времени бухгалтерский учет 
деятельности хозяйствующих субъектов различных стран мира ведется в соответствии 
со многими нормативно-законодательными актами и на основе обязательного 
использования системы специальных методов, основным из которых являются счета. 
Они представляют собой способ группировки и текущего отражения хозяйственных 
средств, источников их образования и хозяйственных процессов предприятия; являются 
признаками классификации учетной информации, позволяющими свести множество 
однородных предметов в одну совокупность, носителями этой информации и способом 
ее получения. Более 500 лет тому назад известный итальянский математик и монах Лука 
Пачоли в первой книге по бухгалтерскому учету писал, что счета – это «не более как 
надлежащий порядок, установленный самим купцом, при удачном применении которого 
он получает сведения о всех своих делах и о том, идут ли дела его успешно или нет» [6, 
с. 79]. 

Бухгалтерские счета – это основная единица хранения учетно-экономической 
информации. Они отражают движение строго определенных учетных объектов и 
образуют единую информационную систему. Вместе с тем счета являются элементами 
этой системы и видовыми признаками, по которым совокупность экономической 
информации делится на локальные части, позволяющие получать различные 
обобщенные показатели финансово-хозяйственной деятельности рыночных структур.  

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическим, 
методологическим, методическим и практическим проблемам развития и применения 
счетов бухгалтерского учета посвятили труды многие ученые: Ф.Ф. Бутынец, 
Б.И. Валуев, Т.В. Давидюк, Г.Г. Кирейцев, М.В. Кужельный , А.М. Кузьминский, 
М.И. Кутер, В.Г. Линник, Н.М. Малюга, М.Ю. Медведев, В.Ф. Палий, Д.А. Панков, 
М.С. Пушкарь, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, В.И. Ткач, К.Ю. Цыганков, В.Г. Швец и др. 
Однако в Республике Молдова этим проблемам не уделяется должного внимания и они 
не получили комплексного и системного освещения в специальной литературе. В связи с 
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этим вопросы формирования и практического использования системы счетов 
бухгалтерского учета и их Планов требуют дальнейшего глубокого исследования. 

В современной теории и практике бухгалтерского учета и управления рыночной 
экономикой используется много различных счетов. Их полный состав строго 
регламентирован важнейшим нормативным документом – Общим планом счетов 
бухгалтерского учета [1], утвержденным приказом Министерства финансов Республики 
Молдова № 119 от 6 августа 2013 г., введенным в действие с 1 января 2014 г. и 
дополненным в соответствии с приказом этого министерства № 26 от 4 марта 2015 г. Он 
разработан на основе Национальных стандартов и других нормативных актов по 
бухгалтерскому учету, а также классификации его счетов по экономическому  
содержанию. Этот план включает 141 синтетическиий счет, из которых 32 являются 
новыми и ранее не применялись в нашей стране. Это обуславливает актуальность и 
необходимость, научную и практическую ценность глубокого исследования данных 
счетов с целью эффективного управления предприятиями национальной экономики. 

Цель. Целью и задачами исследования являются оптимизация национальной 
учетной системы и повышение ее роли в привлечении иностранных инвестиций и  
развитии эффективной рыночной конкуренции и экономики. 

Методы. В статье используются такие общенаучные методы познания как 
сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, классификация, системный подход. 

Результаты. Общий план счетов бухгалтерского учета – это определенная 
система, строго иерархическая структура, алфавит счетоводства и своеобразная 
бухгалтерская Конституция. Он является единым и обязательным к применению для 
всех субъектов, которые ведут бухгалтерский учет методом двойной записи (кроме тех, 
что применяют Международные стандарты финансовой отчетности, и публичных 
учреждений), независимо от их отраслевой принадлежности, организационно-правовой 
формы, видов деятельности и собственности.  

Основным структурным элементом Общего плана счетов бухгалтерского учета 
Республики Молдова являются синтетические счета. Они корреспондируют между собой, 
тесно связаны с различными формами финансовой отчетности и объеденены вначале в  
группы, а затем классы (табл. 1). 

Таблица 1 
Классы и группы счетов бухгалтерского учета 13 

Номера и наименования 
клас-
сов групп счетов 

счетов 

1. 
До

лг
ос

ро
чн

ы
е 

ак
ти

вы
 

11. Нематериальные 
активы 

111 «Незавершенные нематериальные активы» 
112 «Нематериальные активы» 
113 «Амортизация нематериальных активов» 
114 «Обесценение нематериальных активов» 

12. Долгосрочные 
материальные активы 

121 «Незавершенные долгосрочные материальные активы» 
122 «Земельные участки» 
123 «Основные средства» 

                                                        
1 Составлены автором на основании новых нормативных актов по бухгалтерскому учету 
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Номера и наименования 
клас-
сов групп счетов 

счетов 
124 «Амортизация основных средств» 
125 «Минеральные ресурсы» 
126 «Амортизация и обесценение минеральных ресурсов» 
127 «Обесценение незавершенных долгосрочных материальных 
активов» 
128 «Обесценение земельных участков» 
129 «Обесценение основных средств» 

13. Долгосрочные 
биологические активы 

131 «Незавершенные долгосрочные биологические активы» 
132 «Долгосрочные биологические активы» 
133 «Амортизация и обесценение долгосрочных биологических 
активов» 

14. Долгосрочные 
финансовые инвестиции 

141 «Долгосрочные финансовые инвестиции в неаффилированные 
стороны» 
142 «Долгосрочные финансовые инвестиции в аффилированные 
стороны» 

15. Инвестиционная 
недвижимость 

151 «Инвестиционная недвижимость» 
152 «Амортизация и обесценение инвестиционной недвижимости» 

16. Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность и 
долгосрочные выданные 
авансы  

161 «Долгосрочная дебиторская задолженность» 
162 «Долгосрочные авансы выданные» 

17. Другие долгосрочные 
активы 

171 «Долгосрочные расходы будущих периодов» 
172 «Прочие долгосрочные активы» 

2. 
Об

ор
от

ны
е а

кт
ив

ы
 

21. Запасы 211 «Материалы» 
212 «Оборотные биологические активы» 
213 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы» 
214 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов» 
215 «Незавершенное производство» 
216 «Продукция» 
217 «Товары» 

22. Коммерческая и 
начисленная дебиторская 
задолженность 

221 «Коммерческая дебиторская задолженность» 
222 «Поправки (оценочный резерв) по безнадежной дебиторской 
задолженности» 
223 «Дебиторская задолженность аффилированных сторон» 
224 «Текущие авансы выданные» 
225 «Дебиторская задолженность бюджета» 
226 «Дебиторская задолженность персонала» 

23. Прочая текущая 
дебиторская 
задолженность 

231 «Дебиторская задолженность по доходам от использования 
третьими лицами активов субъекта» 
232 «Предстоящая дебиторская задолженность» 
233 «Текущая дебиторская задолженность по страхованию» 
234 «Прочая текущая дебиторская задолженность» 

24. Денежные средства 241 «Касса» 
242 «Текущие счета в национальной валюте» 
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Номера и наименования 
клас-
сов групп счетов 

счетов 
243 «Текущие счета в иностранной валюте» 
244 «Другие банковские счета» 
245 «Денежные переводы в пути» 
246 «Денежные документы» 

25. Текущие финансовые 
инвестиции 

251 «Текущие финансовые инвестиции в неаффилированные 
стороны» 
252 «Текущие финансовые инвестиции в аффилированные стороны» 
253 «Оценочные резервы для убытков по ссудам/займам, не 
оплаченным в срок» 

26. Прочие оборотные 
активы 

261 «Текущие расходы будущих периодов» 
262 «Прочие оборотные активы» 

3. 
Со

бс
тв

ен
ны

й 
ка

пи
та

л 

31. Уставный и 
добавочный капитал 

311 «Уставный капитал» 
312 «Добавочный капитал» 
313 «Неоплаченный капитал» 
314 «Незарегистрированный капитал» 
315 «Изъятый капитал» 

32. Резервы 321 «Резервный капитал» 
322 «Уставные резервы» 
323 «Прочие резервы» 

33. Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

331 «Поправки результатов прошлых лет» 
332 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых 
лет» 
333 «Чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода» 
334 «Использованная прибыль отчетного периода» 
335 «Результат от перехода на новые нормативные акты по 
бухгалтерскому учету» 

34. Прочие элементы 
собственного капитала 

341 «Фонды» 
342 «Субсидии субъектов с публичной собственностью» 
343 «Прочие элементы собственного капитала» 

35. Итоговый 
финансовый результат 

351 «Итоговый финансовый результат» 

4. 
До

лг
ос

ро
чн

ы
е о

бя
за

те
ль

ст
ва

 

41. Долгосрочные 
финансовые 
обязательства 

411 «Долгосрочные кредиты банков» 
412 «Долгосрочные займы» 
413 «Долгосрочные обязательства по финансовому лизингу» 
414 «Обязательства по долгосрочным сберегательным вкладам 
членов ссудо-сберегательных ассоциаций» 

42. Прочие долгосрочные 
обязательства 

421 «Долгосрочные коммерческие обязательства» 
422 «Долгосрочные обязательства аффилированным сторонам» 
423 «Долгосрочные авансы полученные» 
424 «Долгосрочные доходы будущих периодов» 
425 «Долгосрочные целевые финансирование и поступления» 
426 «Долгосрочные оценочные резервы» 
427 «Долгосрочные обязательства по имуществу, полученному в 
хозяйственное ведение» 
428 «Прочие долгосрочные обязательства» 
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Номера и наименования 
клас-
сов групп счетов 

счетов 

5. 
Те

ку
щи

е о
бя

за
те

ль
ст

ва
 

51. Текущие финансовые 
обязательства 

511 «Краткосрочные кредиты банков» 
512 «Краткосрочные займы» 
513 «Обязательства по краткосрочным сберегательным вкладам 
членов ссудо-сберегательных ассоциаций» 

52. Текущие коммерческие 
обязательства 

521 «Текущие коммерческие обязательства» 
522 «Текущие обязательства аффилированным сторонам» 
523 «Текущие авансы полученные» 

53. Текущие начисленные 
обязательства 

531 «Обязательства персоналу по оплате труда» 
532 «Обязательства персоналу по другим операциям» 
533 «Обязательства по социальному и медицинскому страхованию» 
534 «Обязательства бюджету» 
535 «Текущие доходы будущих периодов» 
536 «Обязательства собственникам» 
537 «Текущие целевые финансирование и поступления» 
538 «Текущие оценочные резервы» 

54. Прочие текущие 
обязательства 

541 «Предстоящие обязательства» 
542 «Обязательства по имущественному и личному страхованию» 
543 «Текущие обязательства по имуществу, полученному в 
хозяйственное ведение» 
544 «Прочие текущие обязательства» 

6. 
До

хо
ды

 

61. Доходы от 
операционной 
деятельности 

611 «Доходы от продаж» 
612 «Другие доходы от операционной деятельности» 
613 «Доходы от процентов, относящихся к выданным 
ссудам/займам» 

62. Доходы от других 
видов деятельности 

621 «Доходы от операций с долгосрочными активами» 
622 «Финансовые доходы» 
623 «Чрезвычайные доходы» 

7. 
Ра

сх
од

ы
 

71. Расходы 
операционной 
деятельности 

711 «Себестоимость продаж» 
712 «Расходы на реализацию» 
713 «Административные расходы» 
714 «Другие расходы операционной деятельности» 
715 «Расходы по начисленным процентам» 

72. Расходы других видов 
деятельности 

721 «Расходы, связанные с долгосрочными активами» 
722 «Финансовые расходы» 
723 «Чрезвычайные расходы» 

73. Расходы по 
подоходному налогу 

731 «Расходы по подоходному налогу» 

8. 
Уп

ра
вл

ен
че

ск
ие

 
сч

ет
а 

81. Калькуляционные 
счета 

811 «Основная деятельность» 
812 «Вспомогательная деятельность» 

82. Распределительные 
счета 

821 «Косвенные производственные затраты» 
822 «Косвенные затраты по договорам на строительство» 
823 «Общие затраты по договорам на строительство» 
824 «Другие распределяемые затраты» 

83. Другие управленческие 
счета 

831 «Торговая надбавка» 
832 «Выручка от продажи ценностей за наличный расчет» 
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Номера и наименования 
клас-
сов групп счетов 

счетов 
833 «Возврат и снижение цен проданных ценностей» 
834 «Затраты по ценностям, переданным на переработку сторонним 
лицам» 
835 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
836 «Рефактурированные затраты» 
 
 

9. 
За

ба
ла

нс
ов

ы
е с

че
та

 

 911 «Долгосрочные материальные активы, полученные в 
операционный лизинг (аренду, имущественный найм)» 
912 «Ценности, полученные для монтажа» 
913 «Долгосрочные материальные активы, переданные в 
финансовый лизинг» 
914 «Ценности, полученные на ответственное хранение» 
915 «Ценности, полученные для переработки или ремонта» 
916 «Ценности, полученные по договорам комиссии» 
917 «Ценности, полученные из переработанных материалов сторонних 
лиц» 
918 «Бланки строгой отчетности» 
919 «Списанная безнадежная дебиторская задолженность» 
920 «Условная дебиторская задолженность» 
921 «Условные обязательства» 
922 «Предоставленные гарантии» 
923 «Полученные гарантии» 
924 «Налоговые убытки» 
925 «Налоговые льготы» 

 
Бухгалтерские счета, номера которых в табл. 1 начинаются с цифр 1-7, относятся к 

счетам финансового учета. Они используются для обобщения информации, 
подлежащей отражению в финансовых отчетах предприятий Республики Молдова и  
предназначенной для внутренних и внешних пользователей. 

Счета, номера которых начинаются с цифры 8, – это счета управленческого учета. 
Они предназначены для обобщения информации о производственных затратах и 
себестоимости продукции (работ, услуг), используемой в целях принятия оптимальных 
управленческих решений на предприятиях.  

И счета, номера которых начинаются с цифры 9, называются забалансовыми. Они 
предназначены для обобщения информации о наличии и движении активов и ценностей, 
не принадлежащих предприятию на правах собственности, но временно находящихся в 
его пользовании или распоряжении, бланков строгой отчетности, списанной 
безнадежной и условной дебиторской задолженности, полученных и предоставленных 
гарантий, условных обязательств, налоговых льгот и убытков.  

На основании Общего плана счетов бухгалтерского учета и положений учетных 
политик каждый субъект национальной экономики, в случае необходимости, и исходя из 
особенностей своей финансово-хозяйственной деятельности, разрабатывает Рабочий 
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план счетов, который впоследствии постоянно использует. Он содержит полный 
перечень синтетических счетов и субсчетов, необходимых для ведения бухгалтерского 
учета, составления финансовых отчетов и других информационных потребностей 
субъектов и должен отвечать следующим требованиям:  

ü все статьи актива и пассива баланса необходимо охватить счетами плана;  
ü счета следует формировать так, чтобы можно было контролировать 

хозяйственные процессы и состояние средств предприятия;  
ü счета должны соответствовать юридической базе, действующей в стране;  
ü счета надо формировать с учетом ликвидности отражаемых на них объектов;  
ü каждый счет, при необходимости, может быть дифференцирован и/или 

агрегирован с данными других счетов;  
ü система счетов должна препятствовать вуалированию и фальсификации 

данных. 
Разрабатывая Рабочий план счетов, следует непременно учитывать, что 

синтетические счета классов 1-7 являются обязательными для всех субъектов, а 
синтетические счета классов 8-9 и субсчета всех классов Общего плана счетов 
бухгалтерского учета имеют рекомендательный характер и применяются по мере 
необходимости, исходя из особенностей деятельности субъекта и требований по 
раскрытию учетной информации в финансовых отчетах, а также целей экономического 
анализа, контроля и аудита. Вместе с тем в Рабочие планы счетов можно вводить 
дополнительные субсчета классов 1-7 и синтетические счета и субсчета классов 8-9 
Общего плана счетов в соответствии с информационными потребностями, но без его 
дублирования и искажения.  

Выводы и перспективы. По результатам проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы и предложения по дальнейшему развитию и 
совершенствованию, а также практическому использованию национальной учетной 
системы. 

1. С полным основанием можно утверждать, что молдавские науки о бухгалтерском 
учете, аудите, контроле и анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе, очень слабо развиты и сильно 
отстали от аналогичных наук других стран (Украина, Республика Беларусь, Российская 
Федерация и др.) [2-5, 7]. И необходимо срочно ввести в вузах строгий запрет на 
выполнение основных видов учебной работы по учетно-аналитическим и контрольным 
дисциплинам преподавателями без высшего бухгалтерского образования и ученых 
степеней по специальности 522.02 «Бухгалтерский учет; аудит; экономический анализ». 

2. В новых нормативных документах по бухгалтерскому учету даются определения 
очень многих экономических понятий. Однако среди них нет таких важных и весьма 
часто употребляемых понятий как План счетов бухгалтерского учета, их Общий и 
Рабочий планы. Это не способствует лучшему познанию и использованию данных 
понятий в учетной теории и практике, нельзя признать нормальным и нуждается в 
исправлении. 

3. Названия 9 классов счетов бухгалтерского учета в их Общем плане 
сформулированы на основе использования двух различных признаков: вид объектов и 
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вид бухгалтерских счетов. Первый признак использован в классах счетов 1 
«Долгосрочные активы», 2 «Оборотные активы», 3 «Собственный капитал», 4 
«Долгосрочные обязательства», 5 «Текущие обязательства», 6 «Доходы» и 7 
«Расходы», а второй – в классах счетов 8 «Управленческие счета» и 9 «Забалансовые 
счета». То есть, в названиях классов счетов 1-7 указываются виды учетных объектов 
(что подлежит учету), а 8 и 9 – виды счетов бухгалтерского учета, рекомендованных к 
использованию. 

4. В первом разделе Общего плана счетов бухгалтерского учета отмечается, что 
«счета классов 1, 2, 7 и 8 (за исключением регулирующих счетов) являются активными, 
а счета классов 3-6 (за исключением регулирующих счетов) являются пассивными 
счетами». Однако это утверждение является не совсем правильным и нуждается в 
уточнении, поскольку классы счетов 4 «Долгосрочные обязательства», 5 «Текущие 
обязательства», 6 «Доходы» и 7 «Расходы» не содержат регулирующих счетов. 

5. Также в первом разделе Общего плана счетов бухгалтерского учета 
сформулирован порядок их кодирования по десятичной системе. Однако он относится 
не ко всем бухгалтерским счетам, а только к тем из них, что входят в классы 1-8. Новые 
забалансовые счета класса 9 не подразделяются на группы и счета второго порядка и, 
следовательно, не могут кодироваться в этом порядке. 

6. Счета классов 1-8 и класса 9 в Общем плане счетов бухгалтерского учета – это 
две различные по своему экономическому содержанию совокупности. И поэтому их 
объединение в одну совокупность более высокого уровня, как это сделано в данном 
нормативном документе, недопустимо. Исходя из вышеизложенного, нынешние 
забалансовые счета следует дать отдельным приложением к Общему плану счетов и 
кодировать их двухзначными номерами (01, 02 и т.д.). 

Практическое использование вышеизложенных предложений по дальнейшему 
развитию и совершенствованию Общего плана счетов бухгалтерского учета будет 
способствовать повышению его качества и эффективности, улучшению 
информационного обеспечения управления, повышению конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов и успешному развитию различных отраслей рыночной 
экономики Республики Молдова.  
 

Список использованных источников 
1. Приказ Министерства финансов Республики Молдова «Об утверждении Общего плана счетов 

бухгалтерского учета» № 119 от 6 августа 2013 г. [Текст] // Официальный монитор Республики 
Молдова. – 2013. – № 177-181. 

2. Кутер М.И. Теория бухгалтерского учета [Текст] / М.И. Кутер. – М.: Финансы и статистика, 
2007. – 592 с. 

3. Малюга Н.М. Двойная запись в бухгалтерском учете : историко-теоретический аспект [Текст] / 
Н.М. Малюга, Т.В. Давидюк. – Житомир: Рута, 2003. – 512 с. 

4. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет [Текст] / В.Ф. Палий. – М.: Бухгалтерский учет. – 
2003. – 792 с. 

5. Панков Д.А. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие [Текст] / Д.А. Панков. – Минск: 
БГЭУ, 2008. – 189 с. 

6. Пачоли Л.  Трактат о счетах и записях /  Под ред.  Я.  В.  Соколова [Текст]  /  Л.  Пачоли.  –  М.:  
Финансы и статистика, 1994. – 320 с. 



РОЗДІЛ 
ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ 

 

TOPIC 
ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT 

 
 

 
144 

7. Соколов Я. В. Новый План счетов и основы ведения бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. 
Соколов, В. В. Патров, Н. Н. Карзаева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 640 с. 

8. Щербатюк, В.В. Финансовый учет подотчетных сумм в рыночной экономике : учебное пособие 
[Текст] / В.В. Щербатюк. – К.: СУРМ, 2012. – 167 с. 
 

References 
1. Prykaz Mynysterstva fynansov Respublyky Moldova «Ob utverzhdenyy Obshhego plana schetov 

buhgalterskogo ucheta» № 119 ot 6 avgusta 2013 g. Ofycyalnіj monytor Respublyky Moldova. (2013). 177-
181. 

2. Kuter, M. Y. (2007). Teoryja buhgalterskogo ucheta [Accounting Theory]. Moscow : Fynansy y 
statystyka, 592. 

3. Maljuga, N. M., Davydjuk T. V. (2003). Dvojnaja zapys v buhgalterskom uchete : ystoryko-
teoretycheskyj aspekt [Double entry accounting: historical and theoretical aspects]. Zhytomyr: Ruta, 512. 

4. Palyj, V. F. (2003). Sovremennij buhgalterskyj uchet [Modern Accounting]. M.: Buhgalterskyj uchet, 
792. 

5. Pankov, D. A. (2008). Buhgalterskyj uchet: uchebno-praktycheskoe posobye [Accounting: teaching 
practical manual]. Mynsk: BGЭU, 189. 

6. Pacholy, L. (1994). Traktat o schetah y zapysjah [Treatise on the accounts and records]. Moscow : 
Fynansy y statystyka, 320. 

7. Sokolov, Ja. V. Patrov, V. V., Karzaeva, N. N. (2003). Novyj Plan schetov y osnovy vedenyja 
buhgalterskogo ucheta [The new chart of accounts and the basis of accounting]. Moscow : Fynansy y 
statystyka, 640. 

8. Shherbatjuk, V. V. (2012). Fynansovyj uchet podotchetnyh summ v rynochnoj ekonomyke : 
uchebnoe posobye [Financial Accounting petty cash in a market economy: Textbook]. – K.: SURM, 167. 

 
 

 
 
 



ЕКОНОМІЧНИЙ ДИСКУРС 
Міжнародний збірник наукових праць 

Випуск 4. 2015. 

THE ECONOMIC DISCOURSE 
International collection of scientific papers 

Issue 4. 2015. 
 

 
145 

УДК 657.01:005 
JEL Classification M41 
 
Пуцентейло Петро 
д.е.н., професор кафедри обліку і правового забезпечення агропромислового 
виробництва 
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна 
E-mail: naukatneu@gmail.com 

 
АНАЛІТИЧНА КОМПОНЕНТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Putsenteilo Petro 
Doctor of Economics, Professor, Department of accounting and legal providing agricultural 
production 
Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine 
E-mail: naukatneu@gmail.com 

 
ANALYTICAL COMPONENTS ACCOUNT SOFTWARE ENTERPRISES 

 
Анотація 

Актуальність. Важливим завданням аналізу господарської та фінансової діяльності є 
ідентифікація реального стану об’єкта; дослідження його складу і властивостей, його порівняння з 
відомими аналогами або базовими характеристиками, нормативними величинами; виявлення змін 
фінансової стійкості об’єкта дослідження в просторово-часовому розрізі; встановлення основних 
чинників, що викликали зміни фінансової діяльності підприємства; прогноз основних тенденцій зміни 
на перспективу. При цьому важливе значення набувають питання формування аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності підприємства. 

Методи. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення 
сучасної економічної науки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження, зокрема, 
застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; 
абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків); конструктивний та 
експериментальний (формування управлінського рішення за допомогою аналітичного забезпечення). 

Результати. Виявлено, що в економічній літературі поняття “аналітичне забезпечення” 
вживається досить обмежено на противагу терміну “аналіз”. Окремі автори застосовують і інші 
пов’язані із ним поняття, не дотримуючись єдиної термінології навіть в межах одного дослідження. 
Обґрунтовано методичні підходи щодо аналітичного забезпечення процесу управління 
підприємством. Встановлено якісні критерії інформації та досліджено їхню значимість для 
забезпечення ефективного управлінського впливу. 

Перспективи. Уточнено, що метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є 
створення інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, 
виявлення ступеня їх реалізації. Запропоновано 7 форм розкриття аналітичного забезпечення в 
управлінні підприємствами. 

Ключові слова: аналіз, обліково-аналітичне забезпечення, аналітичне забезпечення, 
інформація, управління, менеджмент підприємства, звітність. 
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Abstract 
Introduction, Purpose. An important objective analysis of economic and financial activity is to identify 

the real state of the object; study its composition and properties, its comparison with the known analogs or 
basic characteristics, normative values; detect changes of financial stability research object in space-time 
context; installation of the main factors that caused the change of financial activity; forecast of trends in the 
future. This become important question of forming analytical support management of the company. 

Methods. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of 
modern economic science, works of domestic and foreign scientists. The following methods were used during 
the research, in particular: analysis and synthesis – to study the object and subject of study; abstract and 
logical (theoretical generalizations and drawing conclusions); constructive and experimental (formation of 
management solutions using analytic support). 

Results. It has been revealed that the term “analytical support” is used quite limited in the economic 
literature in contrast to the term “analysis”. Some authors use the other concepts related to this concept and 
do not adhere to a common terminology even within a single study. Methodological approaches concerning 
analytical ensuring the process of enterprise management have been substantiated. It has been established 
qualitative criteria of information and their importance for ensuring the effective management impact has been 
investigated. 

Discussion. It has been clarified that the purpose of analytical providing management of enterprise is 
an information base, making and evaluating the reasonableness of management decisions, identify the degree 
of their implementation. It has been proposed 7 forms of disclosure analytical providing in management of 
enterprises. 

Keywords: analysis, accounting and analytic support, analytic support, information, management, 
management of enterprise, reporting. 

 
Аннотация 

Актуальность. Важной задачей анализа хозяйственной и финансовой деятельности 
является идентификация реального состояния объекта; исследования его состава и свойств, его 
сравнение с известными аналогами или базовыми характеристиками, нормативными величинами; 
выявление изменений финансовой устойчивости объекта исследования в пространственно-
временном разрезе; установление основных факторов, вызвавших изменения финансовой 
деятельности предприятия; прогноз основных тенденций изменения на перспективу. При этом 
важное значение приобретают вопросы формирования аналитического обеспечения управленческой 
деятельности предприятия. 

Методы. Теоретической и методологической основой статьи являются фундаментальные 
положения современной экономической науки, труды отечественных и зарубежных ученых. В ходе 
исследования, в частности, применялись методы: анализа и синтеза – для изучения объекта и 
предмета исследования; абстрактно-логический (теоретические обобщения и формулирование 
выводов); конструктивный и экспериментальный (формирование управленческого решения с 
помощью аналитического обеспечения). 

Результаты. Выявлено, что в экономической литературе понятие "аналитическое 
обеспечение" употребляется весьма ограничено в противоположность термину “аналіз”. 
Отдельные авторы применяют и другие связанные с ним понятия, не соблюдая единой 
терминологии даже в пределах одного исследования. Обоснованы методические подходы 
относительно аналитического обеспечения процесса управления предприятием. Установлено 
качественные критерии информации и исследованы их значимость для обеспечения эффективного 
управленческого воздействия. 

Перспективы. Уточнено, что целью аналитического обеспечения управления 
предприятиями является создание информационной базы, принятия и оценки обоснованности 
управленческих решений, выявления степени их реализации. Предложено 7 форм раскрытия 
аналитического обеспечения в управлении предприятиями. 

Ключевые слова: анализ, учетно-аналитическое обеспечение, аналитическое обеспечение, 
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информация, управление, менеджмент предприятия, отчетность. 
 

Актуальність. У ринковій економіці, в умовах повної економічної самостійності та 
відповідальності підприємств, виникає необхідність систематичного аналізу 
господарської та фінансової діяльності. Мета аналізу полягає не тільки в тому, щоб 
визначити фінансову ситуацію підприємства, ступінь його спроможності, але також і в 
тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на поліпшення фінансового стану 
підприємства. Саме тому, важливим завданням аналізу господарської та фінансової 
діяльності є ідентифікація реального стану об’єкта; дослідження його складу і 
властивостей, його порівняння з відомими аналогами або базовими характеристиками, 
нормативними величинами; виявлення змін фінансової стійкості об’єкта дослідження в 
просторово-часовому розрізі; встановлення основних чинників, що викликали зміни 
фінансової діяльності підприємства; прогноз основних тенденцій зміни на перспективу. 
При цьому важливе значення набувають питання формування аналітичного 
забезпечення управлінської діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До робіт аналітичного напряму 
доцільно віднести праці сучасної школи економістів, в рамках наукового напрямку 
«Бухгалтерський облік і аналіз». Найбільш яскравими представниками цього напряму є 
Р.Ф. Бруханський [1], О.О. Гуменюк [2], Г.І. Кіндрацька [3], Т.Д. Косова [4], Є.В. Мних [5], 
М.С. Палюх [6], М.К. Пархомець [7], Н.С. Пласкова [8], П.Я. Попович [9], А.П. Сава [10], 
А.Д. Шеремет [11], С.І. Шкарабан [12], О.В. Ярощук [12] та ін. В цих роботах висвітлено 
механізм діяльності обліково-аналітичних процедур, зокрема як на підставі регістрів 
бухгалтерського (фінансового, податкового та управлінського) обліку за допомогою їх 
деталізації можуть бути отримані показники, аналітична інтерпретація яких дозволяє 
керівнику отримати необхідну інформацію. Безсумнівним здобутком є доволі простий 
спосіб отримання інформації з облікових регістрів і оброблення його результатів на 
основі традиційних показників економічного аналізу. Разом з тим, для практики 
управління сучасними підприємствами такі характеристики процесу аналітичного 
забезпечення є, безумовно, важливими, але не зовсім достатніми. 

Мета. Метою статті є розгляд особливостей аналітичної компоненти облікового 
забезпечення діяльності підприємств. Доцільним є дослідження поняття аналітичне 
забезпечення і його вплив при прийнятті управлінських рішень на підприємстві. При 
всьому різноманітті концептуальних підходів до розробки проблеми формування 
обліково-аналітичного забезпечення, на думку автора, досі до кінця не осмислені цілі і 
завдання, не в повному обсязі проведені дослідження в частині виділення основних 
складових частин і принципів аналітичного забезпечення. 

Методи. Дослідження проводилися шляхом використання діалектичного методу 
пізнання дії економічних законів і системного підходу до вивчення економічних явищ; 
монографічного; економіко-статистичних прийомів: статистичного спостереження, 
групування, порівняння, розрахунок середніх і відносних величин, рядів динаміки, 
індексів; системного аналізу; абстрагування; прогнозування тощо. 

Результати. Управління підприємством в сучасних умовах стає все більш складним 
процесом. Високий рівень конкуренції обумовлює необхідність впровадження нових, 
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більш досконалих, підходів в управлінні. Успішне ведення бізнесу є не можливим без 
створення дієвого аналітичного забезпечення управління підприємством, яке є 
інструментом, що дозволяє підвищити якість і оперативність прийнятих управлінських 
рішень, максимізувати очікуваний результат і ефективно контролювати ризики 
господарської діяльності. Аналітичне забезпечення передбачає оцінку, діагностику та 
аналіз, які покликані забезпечувати процес збору, систематизації, групування та 
узагальнення інформації, на підставі якого приймаються оптимальні управлінські 
рішення. При цьому важливим є системна взаємодія всіх його складових елементів, 
виключення одного з них знижує потенціал і ефективність інформаційної системи. Тільки 
в сукупності вони формують систему внутрішньої інформації, що забезпечує ефективне 
управління підприємством. Слід зазначити, що кожне підприємство має свої особливості 
функціонування, тому усі аналітичні дії повинні бути побудовані у відповідності зі 
специфічними особливостями діяльності господарюючого суб’єкта, що визначають 
індивідуальний характер інформаційних потоків в системі управлінського аналізу 
виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Основою ефективного управління є врахування різноманіття різнорідних чинників, 
що пов’язані конкуренцією на ринку продукції, внутрішньогосподарськими процесами, 
котрі обумовлені специфікою організаційних, економічних і технологічних особливостей 
підприємства. В таких умовах важливим є володіння інформацією про стан і зміни у 
виробничо-господарській діяльності, для цього доцільно використовувати сукупність 
безперервного спостереження, що базується на спеціалізованому інструментарії 
прийняття управлінських рішень. Об’єднання засобів спостереження за станом зовнішніх 
і внутрішніх чинників функціонування і розвитку підприємства та інструментів їх кількісної 
оцінки можна назвати як «аналітичне забезпечення» в управлінні підприємством. 

На наш погляд, аналітичне забезпечення – це система збору даних, що передбачає 
групування інформації в потрібному розрізі для потреб управління, складання 
бухгалтерської і аналітичної звітності. При цьому аналітичні процедури дають змогу 
деталізувати відомості про об’єкт в грошовому і (або) натуральному вимірнику. 
Аналітичне забезпечення діяльності підприємства є цілеспрямованою організованою 
діяльністю осіб, відповідальних за збір, обробку та аналіз внутрішньої і зовнішньої 
інформації, що є необхідною для управління підприємством. Отже, аналітичне 
забезпечення є безперервним процесом підтримки управлінських рішень за допомогою 
певних організаційно-технологічних процедур, інформаційних систем та рівня 
кваліфікації фахівців обліково-аналітичного апарату. 

Аналітичне забезпечення процесу управління підприємством включає в себе: 
1) нормативну інформацію; 
2) облікову інформацію; 
3) аналітичну інформацію; 
4) виробничо-господарську інформацію. 
Процес аналітичного забезпечення підприємств складається з таких етапів:  
– організаційно-планові заходи;  
– збір та обробка інформації, отримання цифрової і контекстної інформації; 
– підготовка і первинне опрацювання аналітичних матеріалів;  
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– поширення інформації;  
– отримання зворотного зв’язку; 
– складання прогнозу. 
Суть концепції аналітичного забезпечення управління підприємствами складається 

із застосовуваних способів акумулювання інформації, методичної побудови показників та 
їх аналітичної інтерпретації в системі управління. Рішення розглядається з урахуванням 
його пріоритетності та сукупності факторів, що впливають на успішність його реалізації. 
Отже, в умовах постійного нарощування значних інформаційних потоків жоден сучасний 
господарюючий суб’єкт не може успішно працювати на ринку без належного 
інформаційно-аналітичного забезпечення. 

Система бухгалтерського обліку та економічного аналізу об’єднує облікові та 
аналітичні операції в один процес. При цьому вдосконалюються як загальна методологія, 
так і нормативні положення обліку та аналізу для раціонального використання в єдиній 
обліково-аналітичній системі. Безперервність цього процесу і використання його 
результатів в господарюючого суб’єкта є необхідним для прийняття управлінських 
рішень керівництвом. 

Очевидно, що аналітичне забезпечення управління підприємствами має бути 
абсолютно особливим, вирішувати традиційні та специфічні завдання, враховувати 
інформаційні запити керівництва підприємств. Використання будь-яких напрацювань в 
області аналітичного забезпечення управлінської діяльності вимагає серйозної адаптації 
для підприємств, з урахуванням їх виробничої-технологічної та організаційно-економічної  
специфіки в сучасних умовах господарювання. Використання «клаптикового» 
аналітичного забезпечення, котре який не створює реальну інформованість керівників, а 
є її ілюзією, тобто “квазі аналітичною”, що не тільки не корисна для управлінської 
діяльності, але у ряді випадків і шкідливою. Відомий вислів про те, що «краще погане 
планування та аналіз, ніж ніякого» виявляється невірним в умовах, коли управлінський 
механізм сучасного підприємства не є інформаційно-автономним, а становить невід’ємну 
частину складної аналітичної системи, що забезпечує інформаційні потреби різних груп 
користувачів. Аналітичне забезпечення як система повинна надавати інформацію, що 
володіє ознаками якості, інакше її корисність буде нижчою, ніж витрачені ресурси. 
Особливо це є актуальним для великих підприємств, де існують налагоджені канали руху 
інформації про значення натуральних і економічних показників у виробничих і 
постачальницько-збутових процесах, що використовуються керівниками для цілей 
управління. 

Метою аналітичного забезпечення управління підприємствами є створення 
інформаційної бази, прийняття та оцінки обґрунтованості управлінських рішень, 
виявлення ступеня їх реалізації, про які доцільно проінформувати керівництво 
підприємства або зарубіжних партнерів (за їх участі в статутному капіталі та управлінні). 

До загальних завдань аналітичного забезпечення діяльності підприємств можна 
віднести традиційні для сучасного аналізу завдання з вивчення: 

– використання ресурсів, ефективності фінансово-господарської діяльності та 
ділової активності в минулому, сьогоденні і майбутньому; 

– фінансового стану – ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; 
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– організаційно-технологічного рівня виробництва, управління і виявлення резервів 
щодо його підвищення. 

Інформація в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення повинна 
задовольняти конкретним потребам управління залежно від рівня і характеру прийнятого 
рішення. У зв’язку з тим, що інформація міститься в різних джерелах, то для можливості 
її використання в інформаційній системі, на наш погляд, вона повинна відповідати таким 
вимогам та принципам: 

– аналітичність, тобто інформація повинна відповідати потребам. Вона повинна 
надходити про ті види діяльності із деталізацією, яка є необхідною для вирішення 
поточних завдань з метою зниження витрат і оптимізації собівартості продукції; 

– об’єктивність – інформація повинна об’єктивно відображати відомості на поточний 
момент і про подальші перспективи змін встановлених норм і нормативів; 

– своєчасність, тобто інформація повинна надходити до керівництва якнайшвидше 
(в момент появи в облікових регістрах); 

– єдність інформації, що надходить з різних джерел; 
– релевантність - інформація повинна бути точною для прийняття рішень. 
Ефективність обліково-аналітичної системи залежить, насамперед, від урахування 

специфіки діяльності підприємства. І оскільки в основі обліково-аналітичної системи 
лежить системний підхід, що дозволяє розглядати підприємство як складний об’єкт, що 
складається з низки підсистем, то і обліково-аналітична система на підприємстві повинна 
складатися з ряду підсистем. У загальному вигляді в обліково-аналітичній системі 
виділені наступні підсистеми: інформаційного забезпечення, облікова, аналітична і 
підсистема аудиту. Всі елементи підсистем мають різні цілі, завдання, об’єкти, методи, 
призначені для різних користувачів інформації. Однак важливою рисою, котра їх 
об’єднує, є те, що їхня інформація використовується для прийняття рішень на 
підприємстві. 

Дослідження принципів формування обліково-аналітичних систем, викладених у 
працях різних авторів, дозволили виділити наступні: 

– виявлення інформаційних потреб і способів найбільш ефективного їх 
задоволення; 

– об’єктивності відображення процесів виробництва, обігу, розподілу та 
споживання, використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; 

– єдність інформації, що надходить з різних джерел (фінансового, управлінського, 
податкового та статистичного обліку), а також планових даних; 

– усунення дублювання в первинній інформації; 
– оперативності інформації, яка забезпечується застосуванням новітніх засобів 

обчислювальної техніки. 
Об’єктивність відображення процесів виробництва, обігу, розподілу та споживання, 

використання природних, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів – основна 
вимога, якому повинна задовольняти діюча нині обліково-аналітична система. На нашу 
думку, обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємства – це єдність 
систем обліку, аналізу та аудиту, об’єднаних інформаційними потоками для управління 
економічними процесами при реалізації напрямків сталого розвитку та варіантів їх 
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фінансування. Таким чином, формування обліково-аналітичної системи є об’єктивною 
необхідністю і потребою кожного підприємства, котре зацікавлене в проведенні аналізу 
та оцінки ситуації, формуванні системи необхідних рішень, що дають змогу досягти 
прогнозовану величину ефективної діяльності.  

Слід визначити теоретичну основу поняття аналітичного забезпечення. Сучасні 
вчені досить часто ототожнюють це поняття з аналізом. Однак, на нашу думку, 
аналітичне забезпечення є більш широким поняттям, ніж аналіз. Аналітичне 
забезпечення є складовою інформаційного забезпечення управління підприємством, 
якою займається економічний аналіз. Тобто, економічний аналіз є інструментом 
створення системи аналітичного забезпечення. Місце аналітичного забезпечення в 
системі управління підприємством зображено на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Місце аналітичного забезпечення в загальній системі управління 
підприємством 

Джерело: власна розробка 
Аналітичне забезпечення є окремою системою, заснованою на інформації, котра 

отримана шляхом проведення економічного аналізу даних для визначення результатів 
управління і побудови прогнозних значень господарської діяльності. 

Необхідність вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпечення можна 
пояснити наступними причинами: 

– зміщенням акценту аналізу з внутрішнього на зовнішнє бізнес-середовище, в 
якому розвивається або передбачає здійснювати розвиток підприємство; 

– зростанням швидкості прийняття управлінських рішень і реагуванням на зміни 
зовнішнього бізнес-середовища; 

– необхідністю раціонального взаємозв’язку між оперативною та стратегічною 
діяльністю підприємства, оскільки облік і контроль щодо досягнення стратегічних цілей і 
завдань здійснює свій вираз в конкретній системі показників; 

– облік і контроль, які виявляють необхідність у зміні стратегії розвитку 
підприємства; 

– поява новітніх методів обліку і контролю витрат і калькулювання собівартості 
продукції підприємства. 

Варто зазначити, що сьогодні всі аналітичні дослідження, котрі проводяться в 
аспекті ефективного прийняття управлінських рішень доцільно поділяти на такі: 

Звітність 

Аналітичне 
забезпечення 

Облікове забезпечення Внутрішній контроль 

Аналітична робота на підприємстві  Бухгалтерський облік  
операцій 
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– моніторингові, котрі призначені для тривалого аналітичного стеження за 
розвитком певної ситуації з метою забезпечення можливості апріорного синтезу  
управлінських рішень, що мають випереджувальний характер; 

– ініційовані, котрі проведені різними аналітичними службами по ще раніш не 
запланованих дорученнях керівництва або в результаті виявлення при проведенні 
моніторингових досліджень нових проблемних ситуацій; 

– кумулятивні, що характеризуються високими вимогами до оперативності їх 
проведення (включаючи розгортання і завершення), застосуванням спеціалізованих 
методів обробки експертної інформації. 

Аналітична інформація забезпечує реалізацію основних функцій управління, в тому 
числі планування і контролю. Отже, взаємозв’язок аналітичного та інформаційного 
забезпечення є беззастережним, тому однією з основних проблем формування 
аналітичного забезпечення є недостатня достовірність та оперативність надходження  
інформації. 

Багатоаспектність і важливість організації аналітичного забезпечення зумовлює 
виділення її послідовності на етапах обґрунтування та реалізації управлінських рішень з 
відповідними напрямками економічного аналізу на підприємстві (рис. 2). 

Послідовне дотримання кожного етапу може гарантувати реалізацію поставлених 
цілей в області управління підприємством. Основним елементом пропонованої 
аналітичної системи є економічний аналіз, який передбачає комплексну методику 
обробки обліково-аналітичної інформації, котра є необхідною для прийняття та 
обґрунтування управлінських рішень та їх оптимізації. Економічний аналіз у системі 
управління виконує сполучну функцію між отриманням інформації та прийняттям 
управлінських рішень. Ринкова економіка породжує потребу в диференціації аналізу на 
внутрішній управлінський і фінансовий аналіз. 

Таким чином, аналітичне забезпечення управління підприємствами може 
розкриватися в таких формах: 

1) стратегічне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про внутрішнє і 
зовнішнє середовище функціонування підприємства для вибору стратегії і напрямків 
розвитку; 

2) бухгалтерське аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про закономірності  
кругообігу активів підприємства в розрізі основних бізнес-процесів і господарських  
операцій, які відображаються в системі бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності; 

3) логістичне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про системи закупівлі, 
зберігання, обробки, постачання і транспортування матеріальних потоків підприємства; 

4) інжинірингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про відповідність різних 
видів бізнес-процесів на підприємстві його цілям для побудови бізнес-моделі; 
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Рис. 2. Етапи аналітичного забезпечення прийняття та реалізації управлінських 
рішень 

Джерело: власна розробка 
 

5) організаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про стан і управлінські 
якості організаційної структури підприємства, процеси прийняття рішень, кадрову 
ситуацію і організаційну культуру; 

6) маркетингове аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
завдання якісно-змістовного перетворення і передачі інформації про стан маркетингової 
діяльності підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища, ринку і 
елементів комплексу маркетингу: товарної політики, цінової політики, дистрибуції та 
маркетингових комунікацій; 

7) інформаційне аналітичне забезпечення управління підприємством, яке виконує 
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завдання якісно-змістовного перетворення і передачу інформації про циклічні тенденції 
розвитку стану системи управління підприємством під впливом факторів внутрішнього і 
зовнішнього середовища. 

Організація економічного аналізу включає наступні основні етапи: 
– виділення суб’єктів і об’єктів аналізу, вибір організаційних форм його проведення 

в залежності від організаційної структури управління на підприємстві та розподіл 
обов’язків між окремими працівниками; 

– складання програми або плану проведення аналізу; 
– інформаційне та методичне забезпечення аналізу; 
– аналітична обробка даних; 
– оформлення результатів аналізу; 
– узагальнення результатів аналізу, надання висновків і пропозицій. 
Аналіз виробничо-фінансової діяльності об’єднує ретроаналіз, діагностику, оцінку та 

перспективний аналіз. 
При проведенні аналізу виробничо-фінансової діяльності слід дотримуватися таких 

основних принципів: 
– достовірне відображення реального стану; 
– наукова обґрунтованість; 
– відображення певної мети; 
– взаємозв’язок з іншими видами аналізу; 
– системність, комплексність, варіантність; 
– узгодженість окремих елементів; 
– відображення галузевої і територіальної специфіки. 
Вважаємо, що організація ефективної системи аналітичного забезпечення 

дозволить створити більш ефективну і стійку систему управління за допомогою таких 
процедур: 

– упорядкування документів; 
– скорочення часу ручної обробки інформації та її пошуку; 
– зменшенням терміну прийняття управлінських рішень; 
– захист даних від несанкціонованого доступу. 
Аналітична функція реалізується у формуванні великих масивів інформації про стан 

і рух виробничо-фінансових активів підприємства. Саме аналітична підсистема являє 
собою основу для вироблення оптимальних економічних рішень для управління. Вона 
дає змогу вчасно побачити тенденції розвитку як негативних, так і прогресивних явищ. На 
основі різних методик аналізу розробляються варіанти управлінських рішень, які 
дозволяють загальмувати розвиток негативних тенденцій і створити сприятливі умови 
для прогресивного розвитку [13, с. 172]. 

Аналітичне забезпечення управлінської діяльності підприємства передбачає: 
– вивчення економічних законів, закономірностей і тенденцій; 
– підвищення науково-економічної обґрунтованості стратегічних і тактичних планів і 

нормативів; 
– вивчення виконання планів і дотримання нормативів; 
– пошук резервів підвищення ефективності виробництва; 
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– визначення економічної ефективності використання ресурсів; 
– прогнозування результатів; 
– дослідження комерційного ризику; 
– порівняльний аналіз маркетингових заходів;  
– підготовка аналітичних матеріалів. 
Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, підвищує якість і 

розширює сферу практичного застосування інформації, позитивно впливаючи на якість 
звітності у процесі її підготовки і складання, тобто на ефективність управлінської 
інформації для сторонніх користувачів. У цьому головне призначення і головна суть 
аналітичної системи, реалізацію якої доцільно покласти на аналітика і бухгалтера, що 
займається первинною обліковою та аналітичною інформацією. Поняття «аналітичне 
забезпечення» застосовується для визначення якісного стану облікових і аналітичних 
процесів, які є необхідними, для задоволення інформаційних потреб керівників і 
достатніми для прийняття управлінських рішень [14, с. 197]. 

Висновки і перспективи. Отже, обліково-аналітична система забезпечення 
виробничо-фінансової діяльності підприємства повинна відповідати вимогам 
формування необхідних облікових та аналітичних даних, використовувати інформацію 
зовнішньої та внутрішньої звітності, що забезпечить виконання її аналітичної та 
контрольної функцій. Обліково-аналітична система управління – це система, що включає 
облікову, аналітичну та контрольні підсистеми, яка базується на обліковій і позаобліковій 
інформації, що дає змогу забезпечити необхідною інформацією поточне, оперативне і 
стратегічне управління підприємством. Базовою основою є облікова підсистема, оскільки 
саме в ній формується і обробляється інформація, яка використовується для аналізу. 
Система аналітичного забезпечення, діючи безперервно, підвищує якість і розширює 
сферу практичного застосування інформації, позитивно впливаючи на якість звітності у 
процесі її підготовки і складання, тобто на ефективність управлінської інформації для 
сторонніх користувачів. У цьому головне призначення і головна суть аналітичної системи, 
реалізацію якої доцільно покласти на аналітика і бухгалтера, що займається первинною 
обліковою та аналітичною інформацією. Поняття «аналітичне забезпечення» 
застосовується для визначення якісного стану облікових і аналітичних процесів, які є 
необхідними, для задоволення інформаційних потреб керівників і достатніми для 
прийняття управлінських рішень. 
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Анотація 

Актуальність. Сьогодні для всіх підприємств проблема можливої збитковості та 
банкрутства є надзвичайно актуальною, оскільки більшість їх в умовах кризового стану економіки 
працює збитково або зазнає спаду позитивної фінансової динаміки.  

Методи. В даній роботі використовувались такі методи дослідження, як описовий, графічний, 
метод аналогій, метод аналізу та синтезу. 

Результати. Після проведеного дослідження автори прийшли до висновку, що антикризове 
управління підприємством є не просто важливою складовою стратегічного управління, а й 
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невід’ємною його частиною, особливо в сучасних нестабільних економічних умовах.  
Перспективи. Перспективами розвитку даної проблематики є моделювання впливу 

антикризового управління на ефективність функціонування підприємства в цілому, числове 
вираження можливих наслідків впливу кризових явищ та потенційних фінансових втрат від 
нехтування методами антикризового управління. 

Ключові слова: корпоративна стратегія, управління підприємством, криза, антикризове 
управління, суб’єкт та об’єкт антикризового управління. 

 
Abstract 

Introduction, Purpose. Nowadays for all enterprises problem of possible unprofitableness and 
bankruptcy is extra actual, as majority of enterprises in conditions of crisis of economy operates with loss or 
degrease of positive financial dynamic. 

Methods. This article uses a row of scientific methods: describing, graphic, method of analogies, 
analysis and synthesis. 

Results. After this research authors came to conclusion, that anti-crisis management of an enterprise is 
not just important part of strategic management, but inalienable its constituent, especially in modern unstable 
economic conditions. 

Discussion. Development perspectives of highlighted problem can be modeling of influence of anti-
crisis management on efficiency of enterprise totally, numeric expression of possible results of influence of 
crisis events and potential financial losses as a result of disdain of anti-crisis methods of management. 

Keywords: corporate strategy, management of enterprise, crisis, anti-crisis management, subject and 
object of anti-crisis management. 

 
Аннотация 

Актуальность. Сегодня для всех предприятий проблема возможной убыточности и 
банкротства является особо актуальной, так как большинство их в условиях кризисного состояния 
экономики работает убыточно или переживает спад позитивной финансовой динамики. 

Методы. В данной работе были применены такие методы, как описательный, графический, 
метод аналогий, метод анализа и синтеза. 

Результаты. После проведенного исследования авторы пришли к выводу, что 
антикризисное управление является не просто важной составляющей стратегического 
управления, а и неотъемлемой его частью, особенно в современных нестабильных экономических 
условиях. 

Перспективы. Перспективами развития данной проблематики является моделирование 
влияния антикризисного управления на эффективность деятельности предприятия в целом, 
числовое выражение возможных последствий влияния кризисных явлений и потенциальных 
финансовых потерь от пренебрежения методами антикризисного управления. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, управление предприятием, кризис, 
антикризисное управление, субъект и объект антикризисного управления. 

 
Актуальність. Структурні зрушення в економіці, нестабільність зовнішнього 

середовища, розрив налагоджених виробничих зв'язків, зміна форм власності і 
реструктуризація підприємств вимагають перегляду вироблених стереотипів 
управлінського мислення і переходу до нових форм та методів системи управління. 
Управління підприємством в кризовому стані стає одним із ключових факторів, який 
забезпечує його довгострокову роботу. В свою чергу стратегія підприємства включає в 
себе всі аспекти діяльності організації, які можуть виникнути та впливати на 
конкурентоспроможність та фінансовий стан підприємства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визначенням поняття антикризового 
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управління займались такі економісти, як: С.М. Еш, І. Анософф, А.М. Поддьєрогін, що 
займались дослідженням антикризового управління з позиції системності його реалізації. 
Особливо варто відмітити дослідження таких вчених, як: М. Портера, Лігоненко Л.О., 
Захаренко Н.С. та Ткаченко А.М., які безпосередньо досліджували антикризове 
управління у складі стратегії та стратегічного управління підприємством. 

Мета. Виокремити поняття антикризового управління підприємством, визначити 
систему антикризового управління підприємством, його зв'язок зі стратегією 
підприємства та визначити місце антикризового управління в структурі стратегічного 
управління підприємством. 

Методи. Застосовані наукові методи для проведення даного дослідження 
включають описовий метод, графічний, метод аналогій, а також методи аналізу та 
синтезу. 

Результати. Перед визначенням поняття антикризового управління ми вважаємо 
за доцільне навести визначення кризи та причин виникнення кризових явищ, які мають 
негативний вплив на фінансовий стан підприємств.  

Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній системі 
підприємства, що загрожує його життєстійкості в навколишньому середовищі. Криза 
може розумітися і як етап у розвитку соціально-економічної системи, необхідний для 
усунення критичних точок у ході її діяльності та розвитку [1]. 

Зазвичай, причинами кризового стану підприємств, практично усіх галузей та 
секторів економіки України, є не тільки вплив зовнішніх факторів: зниження 
платоспроможного попиту, втрата налагоджених господарських зв'язків, ринків закупівлі 
та збуту, суттєве збільшення цін на енергоносії, недосконале правове поле 
господарської діяльності тощо, а й не адекватний ринковим вимогам стан управління 
господарсько-фінансовою діяльністю суб'єктів господарювання [2].  

Антикризова стратегія визначає основні немонетарні та монетарні цілі змін, що 
плануються на підприємстві, а також загальні механізми досягнення зазначених цілей 
(концепція антикризової діяльності) [3, с. 480]. 

Антикризове управління є організаційною системою, тому обов’язковими 
складовими такої системи є управлінська діяльність і механізм управління. Управлінська 
діяльність виконує головну роль в системі антикризового управління, так як визначає 
форму відносин із оточуючим середовищем, формує методологію його системи і 
реалізує сам процес управління; механізм управління присутній у будь-якій системі і в 
антикризовому управління є допоміжною складовою, яка забезпечує реалізацію процесу 
управління та методології управління.  

Важливими елементами системи є об’єкт і суб’єкт управління та механізму, за 
допомогою якого вони керуються. Об’єктом у системі антикризового управління є криза, її 
виникнення, поглиблення, усунення і запобігання або спад позитивної фінансової 
динаміки [4, с. 57]. У кризовому стані підприємства не зацікавлений  жоден суб’єкт 
макроекономічної системи. Тому проблема кризи у системі антикризового управління 
має не тільки локальний (на рівні підприємства), а й загальнодержавний характер. 
Дослідження об’єкта у системі антикризового управління породжує ще один її елемент – 
підсистему протидії банкрутству на рівні підприємства і на рівні держави [5].  
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Суб’єкт в антикризовому управлінні – ланка або частина системи управління, які є 
джерелом впливу на об’єкт управління. Суб’єкт управління завжди є частиною об’єкта 
управління, тому визначення суб’єкта обов’язково обмежено масштабами самої системи 
і тими зв’язками, які її характеризують. Суб’єкт антикризового управління, на нашу думку, 
– це спеціальна група людей, яка за допомогою різних прийомів і способів управлінського 
впливу здійснює цілеспрямоване функціонування об’єкта управління. Найпоширенішими 
суб’єктами, які відповідають за антикризове управління, є голова правління, власник 
підприємства, економіст-фінансист, або менеджер [5]. 

На думку Еш С.М. , мета антикризового управління – це основна задача, головна 
стратегія, місія, яку треба досягти під час проведення антикризової політики, втілення 
механізму організаційно-економічних заходів, направлених на досягнення успіху та 
недопущення виникнення банкрутства. Немає і бути не може єдиного й найкращого 
методу досягнення мети. Мета завжди досягається різними способами і рухатися до неї 
можна по різному. Мета системи антикризового управління завжди одна – забезпечити 
стабільне функціонування підприємства в довгостроковій перспективі та мінімізувати 
вплив кризових явищ. Методи досягнення цієї мети окремому господарюючому суб’єкту є 
завжди індивідуальними, оскільки залежать від поставлених цілей і компетенції 
менеджерів. 

Механізм взаємодії суб’єкта і об’єкта антикризового управління представляє собою 
набір різноманітних методів та інструментів, які застосовує менеджер організації по 
відношенню до кризи, або погіршення фінансового стану підприємства. Вибір таких 
інструментів, на сьогоднішній день, надзвичайно широкий – від «традиційних» економіко-
математичних моделей та розрахунків до новітніх методів, наприклад, мозкового штурму 
[5]. 

Задача менеджера в цьому розрізі – обрати такий інструментарій, який би вдало 
поєднував економічність його використання, ідеально підходив визначеному 
підприємству, адже кожна окрема фірма є дещо індивідуальною, та досягав би 
поставленої мети. 

Стратегія управління підприємством – це найголовніша складова менеджменту, яка 
відповідає за виживання підприємства в довгостроковій перспективі та, при цьому, 
дозволяє досягти поставлених менеджером цілей. 

В теперішній час для виживання на ринку та збереження конкурентоздатності всі 
підприємства повинні час від часу вносити певні зміни в свою господарську діяльність. 
Стратегія антикризового управління дозволяє дізнатися: 

- яким чином підприємство може протидіяти змінам зовнішнього середовища (які 
виникають часто, нерегулярно та непередбачувано); 

- за допомогою яких превентивних заходів можна зберегти свою життєздатність та 
досягти намічених цілей [6]. 

Головне призначення антикризової стратегії підприємства – це саме виживання 
підприємства на протязі довгого періоду, відставляючи на другий план отримання 
позитивного фінансового результату. В такому трактуванні прибуток не є таким 
важливим, як існування підприємства взагалі. 

При наявності ризику виникнення кризових явищ та певного супротиву зовнішнього 
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середовища первинним завданням вищого керівництва є не боротьба з опором, а заходи 
по попередженню паніки, швидкі і ефективні дії у відповідь. 

Проте у міру виходу з кризового положення керівництво фірми повинне 
передбачати і попередити відновлення опору, який зазвичай супроводжує перші ознаки 
виходу з кризи. 

Коли криза неминуча, керівники, що усвідомлюють це раніше інших на фірмі, 
можуть зробити наступні дії: 

1. Постаратися переконати в неминучості кризи і вжити запобіжні заходи. 
2. Не «зациклюватися» на неминучості кризи, готувати себе до ролі 

«рятувальника», коли криза настане. 
3. До справжньої кризи створити штучну, придумавши «зовнішнього ворога», який є 

загрозливим існуванню фірми. Таким прийомом колись успішно користувалися [7, с. 292]. 
Саме тому можна прослідкувати зв'язок між стратегією підприємства та 

антикризовим управлінням. У складі стратегічного управління заходи анти-кризи можуть 
впливати на підприємство як постійно, так і періодично. Такий вплив залежить від 
поведінки зовнішнього середовища. Зобразимо можливий варіант впливу на схемі (рис. 
1). 

 
 

Рис. 1. Діяльність антикризового управління у розрізі стратегії підприємства 
Джерело [7] 
 
Вищезазначена схема потребує певних роз’яснень. Припустимо, що менеджер 

визначив стратегію підприємства на 5 років та заклав зростання підприємства. З першого 
року реалізації стратегії починається криза, тобто негативний вплив зовнішнього 
середовища, який може призвести до спаду виробництва, втрати прибутку, тощо. В 
цьому ж періоді починає діяти антикризове управління, інструменти якого мають бути 
визначені на стадії розробки стратегії підприємства. По проходженні приблизно 2,8 років 
зовнішня криза минає, тому проводити активну фазу антикризового управління з позиції 
витратності стає невигідно і заходи анти-кризи переходять у своєрідний «прихований» 
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стан, тобто відбувається нарощення запасу фінансової потужності та вдосконалення 
інструментарію антикризових заходів з врахуванням набутого досвіду. 

Звичайно ж, повністю ліквідувати систему антикризового управління не можна, яким 
би затратним не було підтримання її діяльності. Таке рішення виявиться фатальним для 
підприємства в разі неправильного прогнозу поведінки ринку, держави, споживачів, 
конкурентів, розвитку технологій, тощо, тобто чинників впливу зовнішнього середовища. 

Немаловажним завданням для менеджера є розробка якісної стратегії для 
підприємства. Стратегія підприємства – це невід’ємна частина будь-якої фірми або 
організації, яка прагне підтримувати конкурентоспроможність на постійно високому рівні 
та ефективно діяти в сучасному економічному просторі. 

За М. Портером слово «стратегія» – це скорочений варіант більш повного 
визначення «оптимальна конкурентоздатна стратегія, завдяки якій досягається стійка 
максимальна ефективність». Сутність формування конкурентної стратегії полягає у 
співставленні компанії та її зовнішнього середовища [8, с. 37]. 

Всесвітньо відомий журнал «The Economist» в статті «Staying on Top» вказав на 6 
звичних помилок при формуванні стратегії підприємства: 

1. Зробити все – менеджер не може зробити реальний вибір пріоритетів розвитку 
компанії. 

2. Дон Кіхот – організація намагається «подолати» конкурента, який набагато 
сильніший за неї. 

3. Ватерлоо – підприємство веде агресивну політику на всі можливі «фронти». 
4. Щось для всіх – організація намагається зайняти весь наявний ринок споживачів 

замість того, щоб обрати цільовий сегмент ринку. 
5. Програма на місяць – менеджер уникає довгострокового планування, замінюючи 

його короткостроковими планами. 
6. Мрії, які ніколи не здійсняться – компанія не в змозі конвертувати великі амбіції та 

ідеї в реальні дані та числа, які описували б які ринки необхідно завоювати чи який 
сегмент споживачів заінтересувати в своєму продукті. 

При розробці стратегії підприємства з урахуванням вищезазначених проблем ризик 
виникнення внутрішньої кризи на підприємстві зменшується, як і згубний вплив 
зовнішньої. 

Проте, якщо організація бажає створити якісну та опрацьовану стратегію, яка буде 
здатна досягти своєї мети (забезпечить виживання підприємства в довгостроковій 
перспективі), то менеджеру необхідно врахувати якомога більше факторів впливу на 
організацію, як внутрішніх, так і зовнішніх. 

Висновки та перспективи. Для завершення, можна прийти до висновку, що 
система антикризового управління підприємством та стратегія підприємства є не просто 
тісно пов’язаними явищами в організації, а й невіддільними один від одного. Кожна 
хороша стратегія є, по своєму, унікальною для кожної організації, тому інструментарій 
протидії кризовим явищам має розроблятись відповідно до виду підприємства, стратегії, 
способу управління та зовнішнього середовища, в якому організація проводить свою 
діяльність. 

Якщо менеджер зробив неправильний вибір щодо набору інструментів та методів 
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протидії кризі на підприємстві в рамках розроблення стратегії, то це може призвести до 
нівелювання цілей стратегії, тобто прирівняти до нуля вірогідність виживання організації 
в довгостроковій перспективі. У разі правильного відбору інструментарію – стратегія 
досягне поставленої мети, збільшуючи при цьому фінансовий результат підприємства. 
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