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IMPACT OF MONEY LAUNDERING ON THE LEVEL  
OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Мета — дослідити вплив легалізації злочинних доходів на рівень економічної безпеки України.
Методи. Теоретичною базою дослідження виступають здобутки зарубіжних та вітчизняних на-

уковців. Для досягнення поставленої мети було використано такі методи дослідження: аналізу, син-
тезу та порівняльного аналізу — для оцінювання рівня економічної безпеки та показників системи 
фінансового моніторингу; кореляційного аналізу — для виявлення існування та щільності зв’язку між 
рівнем економічної безпеки та показниками ефективності антилегалізаційного стримування в Україні; 
графічний та побудови аналітичних таблиць — для наочного відображення результатів дослідження.

Результати. Результати аналітичного дослідження зв’язку між системою антилегалізацій-
ного стримування в Україні та рівня економічної безпеки дають можливість зробити такі висно-
вки. Динаміка інтегрального показника рівня економічної безпеки України за 2012–2018 рр. свід-
чить, що економічна безпека держави знаходиться у незадовільному стані. Що стосується рівня 
тінізації економіки, то він зменшується через збільшення кількості відкритих та прозорих опе-
рацій. Рівень економічної безпеки не може знаходитись на достатньо прийнятному стані через 
предикатні злочини. За даними 2013–2018 рр. найбільшу частку у структурі предикатних злочинів 
у кримінальних провадженях, пов’язаних з відмиванням злочинних доходів, розпочатими правоохо-
ронними органами, займають фіктивне підприємництво, привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та шахрайство. Результати кореляцій-
ного аналізу дозволили стверджувати, що рівень впливу тіньової економіки оцінюється як сильний 
обернений. Окрім того, сильний зворотний зв’язок на рівень економічної безпеки спостерігається і 
стосовно показника «Частка кримінальних проваджень за ст. 209 КК України».

Ключові слова: економічна безпека, легалізація, відмивання доходів, кореляційний аналіз, на-
ціональна безпека.

Постановка проблеми. Проблема легаліза-
ції (відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, набула особливої значущості 
для україни протягом останнього десятиліття, 

оскільки криміналізація економіки стала од-
нією з головних загроз для економічної без-
пеки нашої держави. суспільна небезпечність 
цього явища останнім часом виявляється в 



10

Торгівля і ринок України  № 1(47) 2020	 	 ISSN	2079-4762

нових аспектах. виникнення проблеми «від-
мивання брудних» грошей прямо пов’язане 
з діяльністю організованої злочинності та ті-
нізацією економіки. Через «відмивання» до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, остан-
нім надається вигляд законних засобів, щоб 
у подальшому впровадити їх в економічні та 
фінансові структури держав. тому боротьба з 
«відмиванням коштів» визнається більшістю 
країн як один із важливіших заходів проти-
дії організованій злочинності. актуальність 
даної теми зумовлена широким тлумаченням 
безпеки, що передбачає як впливові чинники 
безпеки ті явища, які ще декілька десятиліть 
тому не викликали б пильної уваги — зокрема 
процеси легалізації злочинних доходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у дослідження економічної 
безпеки національної економіки та шляхів її 
забезпечення зробили вітчизняні та зарубіжні 
вчені, зокрема: З. варналій, в. геєць, в. лой-
ко, в. Маргасова, а. сухоруков, Ю. харазіш-
вілі, Б. Бузан, х. Моргензан, Д. олвей, Дж. 
р. голден, р. келлі та ін. Дослідженню про-
блеми боротьби з «відмиванням» грошей у 
контексті забезпечення економічної безпеки 
україни присвячені праці таких науковців, як 
в. рижих, л. грабовський, о. глущенко та ін.

Мета статті — дослідження впливу легалі-
зації злочинних доходів на рівень економічної 
безпеки україни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для україни проблема національної еконо-
мічної безпеки виникла після здобуття краї-
ною незалежності. у 2015 р. ухвалено «страте-
гію національної безпеки україни» — перший 
документ, який розроблено винятково з прак-
тичною метою комплексного захисту націо-
нальної безпеки та територіальної цілісності 
україни. основними загрозами національній 
безпеці визначено: агресивна політика росії; 
неефективність системи забезпечення націо-
нальної безпеки україни; корупція та неефек-
тивна система державного управління; еконо-
мічна криза, виснаження фінансових ресурсів 
держави, зниження рівня життя населення; 
загрози енергетичній, інформаційній, еколо-
гічній і техногенній безпеці [1].

Закон україни «Про основи національ-
ної безпеки україни» втратив чинність на 
підставі введення в дію Закону україни «Про 
національну безпеку україни» від 21.06.2018, 
який регламентує такі стратегії: стратегія на-

ціональної безпеки україни, стратегія воєн-
ної безпеки україни, стратегія кібербезпеки 
україни. на відміну від закону від 2003 р., 
представлений законодавчий акт регламентує 
проблему забезпечення економічної безпеки 
національної економіки тільки в разі визначе-
ня фундаментальних національних інтересів 
україни, а саме: сталий розвиток національ-
ної економіки, громадянського суспільства і 
держави для забезпечення зростання рівня та 
якості життя населення [2].

Зростання економічних злочинів здій-
снює значний негативний вплив на стан еко-
номічної безпеки. Є. стрельцов стверджує, 
що економічна злочинність — це передбачені 
кримінальним законом діяння, спрямовані на 
порушення відносин власності (майнові від-
носини) й існуючого порядку здійснення гос-
подарської діяльності [3].

Поряд із категорією «економічні злочи-
ни» часто вживається категорія «тіньова еко-
номіка» (підпільна економіка) як сукупність 
відносин у процесі виготовлення матеріаль-
них благ і послуг на підґрунті прихованої від 
державних контролюючих органів економіч-
ної діяльності фізичних і юридичних осіб, яка 
приносить більш високі, ніж у легальній сфері 
прибутки та інші особисті вигоди [4]. тіньова 
економіка є підґрунтям для економічної зло-
чинності.

слушним є твердження л. а. гарбовсько-
го, який вважає, що поліпшення системи еко-
номічної безпеки тісно пов’язане з протидією 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних у 
результаті злочинної діяльності [5].

Закон україни [6] визначає легалізацію 
(відмивання) доходів як «будь-які дії, пов’язані 
з вчиненням фінансової операції чи правочину 
з активами, одержаними внаслідок вчинення 
злочину, а також вчиненням дій, спрямованих 
на приховання чи маскування незаконного по-
ходження таких активів чи володіння ними, 
прав на такі активи, джерел їх походження, 
місцезнаходження, переміщення, зміну їх фор-
ми (перетворення), а так самонабуттям, воло-
дінням або використанням активів, одержаних 
унаслідок вчинення злочину» [6].

До основних (предикатних) злочинів, з 
якими тісно пов’язана легалізація отриманих 
у такий спосіб доходів, належать ті, що безпо-
середньо спрямовані на заволодіння чужим 
майном чи одержання іншої незаконної ви-
годи: шахрайство (ст. 190 кк); заволодіння 
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чужим майном шляхом зловживання службо-
вим становищем (ч. 2 ст. 191 кк); контрабан-
да (ст. 201 кк); шахрайство з фінансовими 
ресурсами (ст.222 кк). До підпорядкованих 
(вторинних) злочинів можна віднести: неза-
конні дії з документами на переказ, платіж-
ними картками та іншими засобами доступу 
до банківських рахунків, обладнанням для їх 
виготовлення (ст.200 кк україни); фіктивне 
підприємництво (ст. 205 кк україни); легалі-
зація (відмивання) грошових коштів та іншого 
майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209, 
209-1 кк україни) та деякі інші [7].

у 2013 р. було затверджено нову редакцію 
Методичних рекомендацій щодо розрахунку 
рівня економічної безпеки україни, у яких 
складовими економічної безпеки визначено 
такі: виробнича, демографічна, енергетична, 
зовнішньоекономічна, інвестиційно-іннова-
ційна, макроекономічна, продовольча, соці-
альна, фінансова безпека [8].

інтегральний показник рівня економічної 
безпеки україни та його складові розрахову-
ються Міністерством розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства україни 
(рис. 1).

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника рівня економічної безпеки України, 2012–2018 рр. 
(побудовано авторами)

За даними рис. 1 можна зробити висновок 
про позитивну тенденцію щодо динаміки рів-
ня економічної безпеки україни. упродовж 
дослідження значення інтегрального показ-
ника рівня економічної безпеки україни ко-
ливається в межах 44–49 %, що відповідає 
зоні «незадовільна зона економічної безпеки» 
[8; 9]. найнижче значення показника спосте-
рігається в 2015 р. — 44 %, що менше значення 
2012 р. на три відсоткових пункти (в. п.) або 
на 6 %. Максимальне значення інтегрально-
го показника зафіксовано за даними на 1-е 
півріччя 2018 р. на рівні 49 %, що більше зна-
чення 2017 р. на 1 в. п. та більше мінімального 
значення (2015) на 5 в. п. або на 11 %.

Динаміку в розрізі складових інтегрально-
го показника економічної безпеки україни (за 
субіндексами) показано на рис. 2.

Дані рис. 2 дозволяють стверджувати, що 
оптимальне значення упродовж дослідження 
зафіксовано тільки за даними продовольчої 
безпеки, значення показника якої коливаєть-

ся в межах 86 % (2013) — 94 % (2014). на 1-е 
півріччя 2018 р. значення становить 90 %. на 
кінець 2017 р. рівень соціальної безпеки скла-
дає 59 %, 1-е півріччя 2018 р. — зменшення на 
3 в. п. — 56 %, що відповідає незадовільному 
значенню. необхідно зазначити, що протя-
гом 2012–2013 рр. значення соціальної без-
пеки можна характеризувати як задовільний 
стан. на кінець 2017 р. — 1-е півріччя 2018 р. 
в зоні небезпеки знаходиться інвестиційно-
інноваційна складова економічної безпеки: 
33–30 %, спостерігається тенденція до по-
дальшого зменшення.

Для проведення подальшого досліджен-
ня визначено, що показниками ефективності 
функціонування системи антилегалізацій-
ного стримування в україні є: рівень тіньо-
вої економіки; інформування про фінансові 
операції; сумарний обсяг чистого іллегально-
го фінансового відтоку з україни (млн дол.); 
динаміка втрат бюджету від несплати податку 
на прибуток із сумарного обсягу чистого ілле-
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гального фінансового відтоку з україни (млн. 
дол.); частка кримінальних проваджень за 
ст. 209 кк україни; кількість засуджених осіб 
за ст. 209; штрафні санкції (млн грн); сума кош-
тів, визнана легалізованою (млн грн); сума ко-
штів, повернута в дохід держави (млн грн).

у результаті проведеного розрахунку кое-
фіцієнтів кореляції між інтегральним показни-
ком рівня економічної безпеки україни та по-
казниками ефективності антилегалізаційного 
стримування в україні визначено, що найбіль-
ше впливає рівень тіньової економіки (рис. 3).

Рис. 2. Динаміка складових економічної безпеки України, 2012–2018 рр. (побудовано авторами)

Рис. 3. Кореляційний зв’язок між інтегральним показником рівня економічної безпеки та показниками 
ефективності антилегалізаційного стримування в Україні
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рівень впливу тіньової економіки оці-
нюється як сильно обернений, (r = –0,89), 
тобто в разі збільшення рівня тінізації еко-
номіки на 1 % рівень економічної безпеки 
зменшується на 0,89 %. окрім того, сильний 
зворотний зв’язок на рівень економічної без-
пеки спостерігається і стосовно показника 
«Частка кримінальних проваджень за ст. 209 
кк україни» — 0,75.

характеристику щільності показника «рі-
вень тіньової економіки» з різними субіндек-
сами економічної безпеки показано на рис. 4.

результати проведеного кореляційного 
аналізу дозволяють стверджувати про зворот-
ний зв’язок між рівнем тінізації економіки та 
всіма субіндексами економічної безпеки — 
коефіцієнти кореляції мають від’ємне значен-
ня. сильний вплив рівня тінізації економіки 
зафіксовано щодо макроекономічної безпеки, 
коефіцієнт кореляції становить 0,73; значний 
вплив — на виробничу безпеку (r = –0,66).

вплив показника «Частка кримінальних 
проваджень за ст. 209 кк україни» характери-
зується як від’ємний — показники кореляції 
мають від’ємне значення, за винятком інвес-
тиційно-інноваційної безпеки (рис. 5).

Частка кримінальних проваджень за ста-
тею «відмивання брудних грошей» суттєво 
впливає на виробничу безпеку. Збільшення 
показника на 1 % приводить до зменшення 
рівня виробничої безпеки на 0,89 %. Значний 
зворотний зв’язок зафіксовано і за такими су-
біндексами економічної безпеки, як зовніш-
ньоекономічна безпека та енергетична безпе-
ка. коефіцієнти кореляції становлять –0,69 та 
–0,68 відповідно.

результати проведеного дослідження ма-
ють практичне застосування під час форму-
вання заходів забезпечення економічної без-
пеки національної економіки.

Висновки. у результаті проведеного до-
слідження щодо впливу легалізації злочинних 

Рис. 4. Кореляційний зв’язок між рівнем тіньової економіки та субіндексами економічної безпеки

Рис. 5. Кореляційний зв’язок між показником «Частка кримінальних проваджень  
за ст. 209 КК України» та субіндексами економічної безпеки
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доходів на рівень економічної безпеки украї-
ни можна зробити такі висновки.

на сьогодні легалізація незаконно отри-
маних грошей, тобто процес, за допомогою 
якого приховуються існування, незаконне 
походження чи незаконне використання до-
ходів, є однією з головних проблем низького 
рівня економічної безпеки україни. Зростан-
ня економічних злочинів здійснює значний 
негативний вплив на стан економічної без-
пеки. Поліпшення системи економічної без-
пеки тісно пов’язане з протидією легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних унаслідок 
злочинної діяльності. З метою реалізації дер-
жавної політики у сфері запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму, а також внесення пропозицій щодо 
її формування створено Державну службу фі-
нансового моніторингу україни.

Динаміка інтегрального показника рівня 
економічної безпеки україни за 2012–2018 рр. 
свідчить, що економічна безпека держави 
знаходиться на незадовільному рівні. Що сто-
сується рівня тінізації економіки, то він змен-
шується через збільшення кількості відкритих 
та прозорих операцій. рівень економічної без-
пеки не може перебувати на достатньо прий-
нятному рівні через предикатні злочини. За 
даними 2013–2018 рр., найбільшу частку у 
структурі предикатних злочинів у криміналь-
них провадженнях, пов’язаних з відмиванням 
злочинних доходів, розпочатими правоохо-
ронними органами, займають фіктивне під-
приємництво, привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем та шахрайство.

результати кореляційного аналізу пере-
конують, що рівень впливу тіньової економі-
ки оцінюється як сильний обернений. окрім 
того, сильний зворотний зв’язок на рівень 
економічної безпеки спостерігається і щодо 
показника «Частка кримінальних проваджень 
за ст. 209 кк україни».

результати проведених досліджень до-
зволяють стверджувати, що основними за-
ходами для протидії відмиванню незаконно 
отриманих коштів є: збирання, оброблення та 
проведення аналізу фінансових операцій, які 
підлягають моніторингу; проведення націо-
нального оцінювання ризиків; налагодження 
співпраці та обміну інформацією з іншими 
державними органами та забезпечення пред-

ставництва україни в міжнародних організа-
ціях з питання запобігання та протидії лега-
лізації незаконно отриманих коштів. окрім 
того, створення умов зростання рівня доходів 
населення; відновлення довіри до банківської 
системи, посилення захисту прав споживачів 
фінансових послуг; розроблення ефективної 
системи аналізу інформації про підозрілі фі-
нансові операції; зменшення обігу готівки у 
населення та призупинення відтоку фінансо-
вого капіталу з україни. Ще одним завданням 
з покращення економічної безпеки та змен-
шення рівня незаконно отриманих коштів є 
протидія організованій злочинності, що до-
поможе знизити рівень податкових злочинів.

Для кожної держави боротьба з відмиван-
ням доходів, одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму є питанням на-
ціональної безпеки. реалізація стратегії деті-
нізації української економіки, яка передбачає 
вжиття комплексу взаємопов’язаних заходів 
щодо створення сприятливих умов для легаль-
ної господарської діяльності та посилення від-
повідальності за економічні злочини, дозволить 
поліпшити соціальний клімат у суспільстві, під-
вищити рівень доходів та соціального захисту 
громадян, залучити значні додаткові бюджетні 
надходження та інвестиційні ресурси для забез-
печення сталого і динамічного економічного 
зростання, реалізації євроінтеграційного стра-
тегічного вибору україни.
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Objective. The purpose of this article is to study the money laundering impact on the of economic security 
level in Ukraine.

Methods. Achievements of foreign and Ukrainian scientists form the theoretical foundation of the 
study. To achieve the target goal, the following research methods have been used: methods of analy-
sis, synthesis and comparative analysis (while assessing the level of economic security and the financial 
monitoring system indices); method of correlation analysis (while identifying the existence and strength 
of the correlation between the level of economic security and the effectiveness of anti-money laundering 
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measures in Ukraine); graphic approach and method of creation of analytical tables (while visualizing the 
research results).

Results. As a result of the analytical study on the correlation between the system of anti-money launder-
ing measures in Ukraine and the level of economic security, the following conclusions have been suggested. 
The integrated economic security index trend in Ukraine for 2012–2018 shows that the state economic secu-
rity level is poor. As of the level of shadowing of the economy, it decreases due to the increase in the number of 
open and transparent transactions. Predicate crimes don’t allow the level of economic security to achieve the 
acceptable level. According to the data for 2013–2018, the largest share in the structure of predicate crimes 
in criminal proceedings related to money laundering initiated by law enforcement agencies is held by ficti-
tious entrepreneurship, embezzlement and fraud. As a result of the correlation analysis, the shadow economy 
influence level has been estimated to be strong inverse. In addition, strong inverse correlation has been ob-
served between the level of economic security and the “Share of criminal proceedings under Article 209 of the 
Criminal Code of Ukraine” index.

Keywords: economic security, legalization, money laundering, correlation analysis, national security.
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Мета — визначити сутність управління торговельним підприємством в умовах інтелектуалі-
зації діяльності та побудувати модель «розвиток підприємства через інтелектуалізацію діяльнос-
ті», яка містить послідовні етапи.

Методи. У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів: узагальнення, по-
рівняння, побудови та структурно-функціонального аналізу.

Результати. Під час дослідження для побудови моделі управління торговельним підприєм-
ством в умовах інтелектуалізації діяльності було розкрито сутність поняття «торговельне 
підприємство» та визначено роль торгівлі в соціально-економічному розвитку. У процесі до-
слідження виокремлено такі риси торговельного підприємства, як властивість, ознака та по-
ходження. З наведених визначень обґрунтовано, що торговельним підприємствам притаманні 
окремі природні риси підприємства будь-якої галузі, що розвивається, відповідно до моделі «роз-
виток через інтелектуалізацію діяльності», а саме: відповідність головному принципу (сталість 
динамічного розвитку) — безперервності; відповідність мети (прибуток і створення позитивної 
вартості); відповідність суті — системна взаємодія для задоволення потреб споживачів; відпо-
відність змісту — провідна роль персоналу (через інтелектуалізацію діяльності) для досягнення 
мети розвитку.

Визначено, що торговельним підприємствам притаманні всі природні риси розвитку будь-
якого підприємства. При цьому з урахуванням певних особливостей розвитку галузі та її ролі для 
розвитку виробничих підприємств, економіки загалом і зокрема соціальної сфери, керованість роз-
витком торгових підприємств також є природною фазою, яка передбачає виконання сукупності 
послідовних дій, спрямованих на досягнення результату — отримання прибутку шляхом задоволен-
ня потреб споживачів у товарах і послугах.

Сутність управління торговельним підприємством в умовах інтелектуалізації діяльності 
представлено через управління інтелектуальним потенціалом персоналу та управління інтелекту-
альним капіталом підприємства.

Побудовано модель управління розвитком торговельного підприємства в умовах інтелектуа-
лізації діяльності, яка спрямована на аналіз матеріальних, фінансових та інформаційних потоків. 
Обґрунтовано, що будь-яка інтелектуалізація діяльності підприємства без участі людини втрачає 
сенс моделі управління розвитком підприємства. Тому як рушійну силу для розвитку підприємства 
розглянуто персонал. Запропонована модель дає можливість використовувати комплексний підхід не 
тільки в запровадженні локальних змін окремих аспектів діяльності підприємства, а й у розробленні 
цілісного механізму її реформування — від визначення концепції до отримання ефективного результа-
ту. © к. с. хаврова, 2020
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умовах інтелектуалізації діяльності вважаємо 
за доцільне розкрити сутність поняття «торго-
вельне підприємство» та визначити роль тор-
гівлі в соціально-економічному розвитку.

торгівля як галузь за своїм визначенням 
є: «розвиненою формою обміну продуктами 
праці між окремими виробниками та власни-
ками товарів, яка здійснюється шляхом ку-
півлі-продажу» [1, с. 15]; «формою товарних 
зв’язків між виробництвом, обміном і спо-
живанням, яка забезпечує раціональну відпо-
відність між суспільними потребами і вироб-
ничими ресурсами і яка сприяє задоволенню 
платоспроможного попиту населення в то-
варах споживання і послуги» [2]; «господар-
ською діяльністю з обігу, купівлі та продажу 
товарів» [3, с. 163]. Згідно з Дсту 4303:2004 
«торгівля роздрібна та оптова. терміни та ви-
значення понять» торгівля — це «вид еконо-
мічної діяльності у сфері товарообігу і просу-
вання їх від виробника до споживача у формі 
купівлі-продажу та надання пов’язаних із цим 
послуг» [4, с. 2].

одне з перших визначень економічної 
природи терміна «торговельне підприємство» 
в 1908 р. запропоновано російським ученим 
г. Ф. Шершеневичем, який під торговель-
ним підприємством розумів «… організоване 
на приватних засадах поєднання особистих і 
майнових засобів, спрямоване на отримання 
прибутку шляхом планомірної господарської 
діяльності» [5]. у сучасному визначенні «тор-
говельне підприємство», на думку М. М. ру-
щишиної і с. в. васильчака, це — «… складна 
комерційна система, характерними рисами 
якої є відкритість, самоорганізація, впоряд-
кованість, яка в результаті реалізації товарів 
створює додану вартість за допомогою праці 
членів трудового колективу й ефективного 
менеджменту і знаходиться в стані постійного 
динамічного розвитку» [6, с. 261; 7, с. 147].

у словнику термінів, понять і визначень 
з економіки, фінансів та бізнесу є такі визна-
чення торгового підприємства: «це майновий 
комплекс, використовуваний організацією 
для купівлі-продажу товарів і надання тор-
гових послуг»; за іншими визначеннями, «це 
незалежний господарюючий суб’єкт, який 
має правовий статус юридичної або фізичної 
особи, створений з метою отримання прибут-

Постановка проблеми. інтелектуалізація 
діяльності підприємств і організацій на сьо-
годні є важливою умовою ефективності їх 
функціонування. Зокрема, це належить до 
сфери торгівлі, яка найчастіше поряд з оф-
лайн форматом користується віртуальним 
простором і «розумною» логістикою. усі ха-
рактеристики інтелектуалізації діяльності з 
погляду інтелекту, освіченості, кваліфікації, 
вмінь, навичок і досвіду відіграють і будуть 
мати у майбутньому ключову роль у розвит-
ку торговельних підприємств та формуван-
ні їх конкурентоспроможності, що викликає 
необхідність характерної для викликів часу 
побудови системи управління торговельним 
підприємством, зокрема щодо управління ін-
телектуалізацією його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ва-
гомий внесок у вирішення проблем розвитку 
торговельних підприємств зробили такі вчені-
економісти, як і. а. Бланк, с. в. васильчак, 
а. М. виноградська, о. Д. вовчак, Я. а. гон-
чарук, в. с. Загорський, в. і. іваницький, 
і. і. каракоз, л. о. лігоненко, а. а. Мазаракі, 
в. с. Марцин, е. в. Мних, г. в. Митрофанов, 
с. Ф. Покропивний, а. М. Фрідман. у розрі-
зі наукових шкіл, що займаються проблема-
тикою розвитку торговельних підприємств, 
останніми роками доведено, що для вирі-
шення практичних проблем на них необхідно 
формувати концептуальні засади управління 
інноваційною діяльністю, закладені в працях 
а. і. волкова, в. а. василенко, М. П. Денисен-
ко, с. М. ілляшенко, і. а. Павленко, л. і. Фе-
дулової, г. Менша і Ф. Янсена, й. Шумпетера 
та П. Друкера. Менш дослідженими є питання 
розвитку торговельних підприємств на основі 
інтелектуалізації діяльності.

Мета статті — визначення сутності управ-
ління торговельним підприємством в умовах 
інтелектуалізації діяльності та побудова мо-
делі «розвиток підприємства через інтелекту-
алізацію діяльності», яка містить послідовні 
етапи та слугує основою розроблення ціліс-
ного механізму її реформування — від визна-
чення концепції до отримання ефективного 
результату.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час дослідження для побудови моделі 
управління торговельним підприємством в 
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ку і який здійснює свою діяльність за власним 
ризиком закупівлі, зберігання, реалізації то-
варів, націлену на задоволення потреб ринку» 
[49; 390].

із наведених визначень випливає, що тор-
говельним підприємствам притаманні окремі 
природні риси підприємства будь-якої галузі, 
що розвивається відповідно до моделі «роз-
виток через інтелектуалізацію діяльності», а 
саме: відповідність головному принципу (ста-
лість динамічного розвитку) — безперервнос-
ті; відповідність мети (прибуток і створення 
позитивної вартості); відповідність суті — 
системна взаємодія для задоволення потреб 
споживачів; відповідність змісту — провідна 
роль персоналу (через інтелектуалізацію ді-
яльності) для досягнення мети розвитку.

Більш конкретно на відповідність змісту 
процесу як природної риси розвитку підпри-
ємств вказує на сутність торговельних підпри-
ємств, яка полягає в «ефективності підприєм-
ницької діяльності торгового підприємства, 
на яку впливає кон’юнктура зовнішнього 
ринку… і яка залежить від кваліфікації робочої 
сили…» [1, с. 91, 254].

отже, можна стверджувати, що роль тор-
говельних підприємств полягає в таких осно-
вних аспектах: на глобальному рівні розви-
ток торгівлі забезпечує економічне зростання 
окремої країни завдяки зростанню експорт-
них потоків і валютних надходжень; галузь, 
яка значно сприяє розвитку зв’язків між га-
лузями, пришвидшує грошові потоки і забез-
печує стійкість грошової одиниці в країні [1, 
с. 16, 23, 26]; формує споживчий ринок і за-
довольняє потреби населення в товарах і по-
слугах, зміцнює фінансову систему і задає ім-
пульс для нарощування обсягів виробництва 
і розроблення нових товарів [98, с. 300–305]. 
необхідно зазначити, що роль торгівлі в со-
ціально-економічному розвитку також ви-
конується завдяки реалізації галуззю певних 
функцій, а саме: задоволення потреб спо-
живачів у товарах і послугах, відшкодування 
суспільно необхідних витрат на виробництво 
товарів, обслуговування виробничих взаємин 
суспільного устрою, розподіл товарів у сфері 
виробництва і їх доведення до споживача, по-
ліпшення обслуговування покупців виробни-
чою сферою під час реалізації товарів [1, с. 23, 
30; 98, с. 285–287]. очевидно, на відміну від 
розвитку підприємств будь-якої галузі, розви-
ток торговельних підприємств значною мірою 

пов’язаний з розвитком систем більш високо-
го рівня (економіки і суспільства). торговель-
ні підприємства пришвидшують взаємини 
між цими системами. водночас «процеси, які 
відбуваються в сучасній економіці, в коре-
ні міняють економічне середовище розвитку 
торговельних підприємств…» [7, с. 147].

слід погодитися з думкою відомого укра-
їнського вченого-економіста а. а. Мазаракі, 
за значного впливу і суттєвої ролі торгових 
підприємств у соціально-економічному роз-
витку країни, на їх розвиток впливають рин-
кові чинники, що функціонують у ринковому 
середовищі і соціальній сфері [213, с. 115], 
при цьому розвиток торговельних підпри-
ємств є вирішальним фактором економічного 
зростання національної економіки [213; 214].

але, на наше переконання, необхідно ви-
окремити такі риси торговельного підприєм-
ства, як властивість, ознаку та походження. 
По-перше, це визначення персоналу як ру-
шійної сили розвитку торговельних підпри-
ємств і формування його потенціалу як влас-
тивості процесу. гіпотетично цю властивість 
можна виокремити ще в дослідженнях учених 
початку хх ст., які наголошували на необ-
хідності залучення співробітників, для здій-
снення діяльності, праця яких оцінюється за 
рахунок підприємства…» [5]. у дослідженнях 
учених сучасного періоду роль персоналу ви-
значається як засіб існування, життєва потре-
ба і соціально-економічна сутність розвитку 
торговельних підприємств, а його продуктив-
на та інтенсивна праця є резервом поліпшен-
ня економічних показників і зростання [1, 
с. 212–213, 221–227]. По-друге, це визначен-
ня інтенсивності як природної ознаки роз-
витку торгового підприємства переконливо 
доведено російським ученим-економістом 
і. л. Чічілановою так: «особливістю сучас-
ної торгівлі є перехід до інтенсивного шляху 
її розвитку, що вимагає загострення конку-
ренції між суб’єктами господарювання в галу-
зі» [2]. По-третє, це інноваційність як ознака 
процесу безперервного розвитку підприєм-
ства. у цьому контексті слід зазначити винят-
кову роль торгівлі на самій стадії будь-якого 
інноваційного процесу, пов’язаного з реаліза-
цією товарів на ринку: саме торговельні під-
приємства завершують стадію комерціалізації 
шляхом збуту і реалізації з метою просування 
товару на ринки і прибутку від його реалізації 
[13, с. 115].
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отже, враховуючи головну функцію тор-
гівлі щодо задоволення потреб споживачів 
у товарах і послугах, торгівля як галузь є за-
вершальним етапом інноваційної діяльнос-
ті під час реалізації інноваційної продукції 
виробників. тобто саме торговельні підпри-
ємства є безпосередніми учасниками забез-
печення безперервного розвитку будь-якого 
підприємства, що реалізує свою продукцію 
на ринку з метою отримання прибутку. таким 
чином, можна констатувати, що торговель-
ним підприємствам притаманні всі природні 
риси розвитку будь-якого підприємства. При 
цьому з урахуванням певних особливостей 
розвитку галузі та її ролі для розвитку вироб-
ничих підприємств, економіки загалом і соці-
альної сфери зокрема, керованість розвитком 
торгових підприємств також є природною 
фазою, яка передбачає виконання сукупності 
послідовних дій, спрямованих на досягнення 
результату — отримання прибутку шляхом за-
доволення потреб споживачів у товарах і по-
слугах.

водночас розвиток підприємств будь-якої 
галузі неможливий без ефективного управ-
ління. При цьому вибір принципів і методів 
управління підприємствами визначається 
не тільки внутрішнім станом їх розвитку, а й 
впливом зовнішніх чинників, конкурентним 
середовищем, цілями, які ставить перед со-
бою підприємство.

найважливішою ланкою в системі 
управління підприємством в цілому є управ-
ління персоналом [14, с. 8], що цілком від-
повідає обґрунтованій моделі розвитку під-
приємства «розвиток через інтелектуалізацію 
діяльності».

на основі цієї моделі здійснюється ефек-
тивне управління самим підприємством 
зав дяки поєднанню системи інтересів усіх 
учасників виробничих і торговельних про-
цесів — держави, керівників колективів під-
приємств і їх працівників. отже, в умовах 
ринкової економіки тільки на основі моделі 
управління підприємством через управління 
персоналом можна забезпечити його безпе-
рервний розвиток.

Будь-яка діяльність підприємств супро-
воджується становленням нових комбінацій 
чинників розвитку, які виходять за межі по-
новлення процесу виробництва у звичному 
сенсі і пов’язані з трансформацією виробни-
цтва, ринку, людського потенціалу — інтелек-

туального потенціалу, використовуваного для 
пошуку оптимальних рішень. Побудову моде-
лі управління розвитку торговельним підпри-
ємством в умовах інтелектуалізації діяльності 
спрямовано на вивчення матеріальних, фі-
нансових та інформаційних потоків. Будь-яка 
інтелектуалізація діяльності підприємства без 
участі людини втрачає будь-який сенс моде-
лі управління розвитком підприємства. тому 
вважаємо як рушійну силу для розвитку під-
приємства розглядати персонал.

у справжніх умовах багато дослідни-
ків поділяють точку зору про значний вплив 
якості персоналу на ефективність і розвиток 
підприємства, стверджуючи, що більш кон-
курентоспроможним сьогодні виявляється те 
підприємство, яке ефективніше використовує 
наявні у нього людські ресурси, причому, що 
більше підприємство, то більш значущим стає 
людський чинник:

— 42 % знань сучасного підприємства зна-
ходиться «тільки в головах співробітників», і 
це найцінніший інтелектуальний ресурс — 
так звані неявні знання, укладені в досвіді, 
навич ках, компетенціях співробітників [15, 
16]. Причому важливою ресурсної особливіс-
тю інтелектуальних ресурсів персоналу є їх у 
деякому сенсі невичерпність за певних умов, 
що може і повинно бути покладено в основу 
розвитку підприємства;

— ефективна робота з персоналом у су-
часних соціально-економічних умовах може 
мати своїм наслідком 90 % зростання доходів 
підприємств [15, 16];

— якщо нині основні відмінності між під-
приємствами пов’язані з різним організацій-
но-технічним рівнем і реалізацією продукції, 
то з часом  «техногенний» фактор відміннос-
тей у конкурентному становищі повинен змі-
нитися «хомогенним» чинником, визначаль-
ним передусім здібностями і можливостями 
(інтелектуальними переважно) персоналу 
[17, 18].

також роль персоналу висвітлено у працях 
с. Янга і а. а. раздорожного. саме цими вче-
ними розкрито не тільки провідну роль персо-
налу в процесі, але й виділено взаємозв’язок 
між працівниками, визначено їх функції в 
процесі перетворення ресурсів (тобто — фор-
мування потенціалу), і орієнтири на отри-
мання доходу (тобто — досягнення опера-
тивної цілі — прибутку) [19]. своєю чергою, 
а. а. раздорожний конкретизує професійний 
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склад персоналу керуючої підсистеми (об’єкта 
управління) з виділенням функції планування 
завдань і функціональних обов’язків персона-
лу керованої підсистеми (суб’єкта управління) 
[20]. До них віднесені головні — використан-
ня ресурсів — з метою вироблення продукції, 

що відображає процес мобілізації ресурсів для 
формування і реалізації потенціалу і визначає 
персонал як рушійну силу.

За таких умов сутність управління підпри-
ємством в умовах інтелектуалізації діяльності 
можна зобразити у вигляді рис. 1.

Рис. 1. Сутність управління підприємством в умовах інтелектуалізації діяльності

таким чином, сутність управління підпри-
ємством в умовах інтелектуалізації діяльності, 
виходячи із сутності процесу, обґрунтованого 
вище, є забезпечення безперервного розвит-
ку. але при цьому, на жаль, ні в жодному з на-
ведених визначень самого поняття «розвиток 
підприємства», не закладено управлінської 
функції щодо забезпечення цього процесу, що 
можна визнати суттєвою науковою пробле-
мою. При цьому, не менш суттєвою науковою 
проблемою можна визнати визначення мети 
управління підприємством ученими-еконо-
містами.

одним з ефективних методів пізнання й 
дослідження економічного розвитку системи 
вважається моделювання, що дає можливість 
запропонувати комплексний підхід не тіль-
ки в запровадженні локальних змін окремих 
аспектів діяльності підприємства, а й у роз-
робленні цілісного механізму її реформуван-
ня — від визначення концепції до отримання 
ефективного результату.

Модель інтелектуалізації діяльності, об-
ґрунтована в дослідженні (рис. 2), дає чітке 
уявлення про взаємопов’язані етапи плану-
вання, починаючи з визначення передумов 
розроблення планів i завершуючи контролем 
їх виконання.

на рисунку зображено етапність процесу 
управління при інтелектуалізації діяльності, 
починаючи з визначення соціально-еконо-
мічного розвитку i завершуючи контролем 
виконання планів. також подано i функці-
ональний зв’язок між основними етапами 
управління прямого й зворотного спряму-
вань. слід звернути увагу на те, що до по-
чатку діяльності визначається його напрямок 
(місія), розробляються головні цілі й завдан-
ня щодо забезпечення досягнення мети i ви-
конання місії.

економічне управління новою підпри-
ємницькою структурою, для якої вже визна-
чені місія, цілі й завдання, розпочинається з 
планування. При чому наполягаємо, що про-
цес планування починається «в голові» (а це і 
є початок інтелектуалізації діяльності), а по-
тім воно може переноситися на папір або в 
комп’ютер.

Проблема інтелектуалізації економіки на-
буває особливого значення, оскільки впро-
вадження нових технологій, освоєння яких 
забезпечує економічне зростання, є ефектив-
ним інструментом подолання системної еко-
номічної кризи.

отже, формування системи управління 
підприємством відповідає моделі «розвиток 
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підприємства через інтелектуалізацію діяль-
ності».

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, 
зробимо висновок, що виходячи з природи роз-
витку підприємств, а також з визначеної сутнос-
ті управління підприємством в умовах інтелек-
туалізації діяльності, стає зрозумілим, що для 
отримання бажаного результату (зростання то-
варообігу, прибутку, ефективності використання 
ресурсів), керівництво підприємства повинно 
розглядати персонал як рушійну силу розвитку, 
мотивувати його до формування та реалізації по-
тенціалу підприємства на основі впровадження 
моделі інтелектуалізації діяльності в умовах со-
ціально-економічного розвитку підприємства. 
оскільки тільки інтелектуалізація діяльності є 
головною передумовою інтенсивного розвит-
ку, то виконання цих умов управління підпри-
ємством на сучасному етапі сприятиме забез-
печенню його розвитку на інтенсивній основі, 

відповідаючи вимогам часу для розвитку еконо-
мічної системи будь-якого рівня.
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Objective. The aim of the presented study is to determine the essence of managing a trading company in 
the conditions of intellectualization of activity and building a model of «enterprise development through the 
harmonization of activities», which contains successive stages.

Methods. The study used a complex of general scientific methods: generalization, comparison, construc-
tion, and structural-functional analysis.

Results. In the framework of the study, in order to build a model of managing a trade enterprise in the 
context of the intellectualization of activity, the essence of the concept of “trade enterprise” was revealed and 
the role of trade in socio-economic development was determined. In the process of research, such features of 
a trade enterprise as property, attribute and origin are highlighted. From the above definitions, it is substanti-
ated that trading enterprises are characterized by individual natural features of enterprises of any industry 
that develops in accordance with the “development through the intellectualization of activity” model, name-
ly: compliance with the main principle (constancy of dynamic development) — continuity; compliance with 
the goal (profit and creation of positive value); correspondence to the essence — system interaction to meet 
the needs of consumers; compliance of content — the leading role of personnel (through the harmonization of 
activities) to achieve the development goal.

It is determined that trading enterprises have all the natural features of the development of any enter-
prise. Moreover, taking into account certain features of the development of the industry and its role for the 
development of production enterprises, the economy as a whole and the social sphere, the controllability of 
the development of trade enterprises is also a natural phase, which provides for the implementation of a set 
of sequential actions aimed at achieving a result — making a profit by satisfying the needs of consumers in 
goods and services.

The essence of managing a trading company in the context of the intellectualization of activity is repre-
sented through the management of the intellectual potential of personnel and the management of intellectual 
capital of the enterprise.
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The constructed model for managing the development of a trade enterprise in the context of the intellec-
tualization of activities is aimed at analyzing material, financial and information flows. It is proved that any 
intellectualization of the enterprise without human participation loses all meaning in the model of enterprise 
development management. Therefore, personnel are considered as a driving force for the development of 
the enterprise. The proposed model allows you to use an integrated approach not only in introducing local 
changes in certain aspects of the enterprise, but also in developing a holistic mechanism for its reform — from 
defining a concept to obtaining an effective result.

Keywords: trading enterprises, trade, intellectualization of activities, staff development, control system, 
model.
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SMALL AGRICULTURAL BUSINESS PROCESSING ENTERPRISES FINANCIAL ANALYSIS 
FEATURES TO AVOID THE THREAT OF ITS BANKRUPTCY

Objective. The purpose of the article is to study the peculiarities of financial analysis of small agribusi-
ness processing enterprises in order to prevent the threat of their bankruptcy in the current conditions.

Methods. In the process of researching different methods of financial analysis of small agribusiness 
processing enterprises in order to prevent the threat of their bankruptcy in modern conditions, used general 
scientific methods of epistemology: comparison, theoretical generalization, grouping and analysis, as well as 
the dialectical method of scientific knowledge.

Results. Depending on the purpose of financial analysis in order to prevent the threat of their bankruptcy 
in the present conditions, it is proposed to choose the appropriate number and types of financial indicators to 
calculate: profitability; liquidity, solvency and solvency; financial stability and stability; profitability; busi-
ness activity.

It is proven that the analysis of financial and economic performance of small agribusiness processing 
companies confirmed the assumption that small agribusiness processing enterprises are characterized by 
some uncertainty and that their activities are closely associated with certain risks. This applies to small agri-
business processing companies — producers of meat and meat products, pasta, bread products that operate 
in an extremely volatile economy.

Investigation of theoretical and applied approaches to the impact of threats and challenges of the exter-
nal environment of small agribusiness enterprises on their effectiveness allowed to propose a methodology for 
determining indicators. It to predict the possibility of termination of economic activity of enterprises, taking 
into account the features of financial and statistical reporting.

We propose to use the five-factor E. Altman model of 1983, the Lis and Tuffler tests, the Tereshchenko 
model, the R-model, and the Konan and Gold solvency diagnostics for small agro-processing small busi-
nesses. The Depallan model, the Fulmer model, the E. Altman two-factor model, the five-factor 1966 model, 
and the E. Altman seven-factor 1976 model are virtually unusable, the universal discriminant function.

© Ю. Ф. гудзь, М. о. Юнацький, і. в. Шаповалова, 2020
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The practical significance of the results obtained is that sound proposals for financial analysis of small 
agribusiness processing companies in order to prevent the threat of their bankruptcy in modern conditions. It 
will contribute to preventive measures to prevent bankruptcy, stabilize work and further increase the volume 
of production and competitive production, and participation in foreign trade.

Key words: financial analysis, small processing enterprises, agribusiness, liquidity, profitability, business 
activity, bankruptcy risk.

location and use of financial resources of the en-
terprise. and its assessment is a prerequisite for the 
effective management of a small business, for the 
deployment and use of enterprise resources.

different methods of analysis may be used to 
achieve the primary purpose of analyzing the fi-
nancial condition of small agribusinesses. analyz-
ing the literary sources of the authors who inves-
tigated this issue, we can determine the following 
methods for assessing the financial condition of 
small agribusinesses: coefficient, comprehensive, 
integral, break-even, equilibrium. Issues of analy-
sis of financial potential are considered by domes-
tic and foreign scientists, among which should be 
noted I. Blank [2], J. k. van horn [3].

the economic problems of agribusiness pro-
cessing and food security companies were inves-
tigated in their work: r. h. green [4], k. Eicher 
and J. Staats [5], vB Eide [6]. however, despite 
the considerable amount of practical, methodo-
logical, theoretical research on this subject, the 
analysis of literature on this topic revealed the lack 
of a unified approach to the analysis and evalua-
tion of the financial condition of small processing 
enterprises, leaving discussion points for further 
research. therefore, there is a need for in-depth 
research to find new approaches and methods for 
analyzing the financial status of processing com-
panies in order to prevent and prevent bankruptcy.

The purpose of the article. Investigation of pe-
culiarities of financial analysis of small agribusi-
ness processing enterprises in order to prevent the 
threat of their bankruptcy in modern conditions.

Outline of the main research material. the fi-
nancial condition of a small agribusiness process-
ing enterprise is a real and potential ability of the 
enterprise to provide an adequate level of financ-
ing of economic activity, which is characterized by 
a set of indicators of availability, placement and 
use of resources of the enterprise and sources of 
their financing.

areas of analysis of small agribusiness pro-
cessing enterprises are:

— analysis and valuation of assets and liabili-
ties of the balance sheet of agribusiness processing 
enterprise;

Formulation of the problem. over the last year, 
there have been crisis phenomena in small agri-
business processing enterprises, which is reflected 
in the decline in industrial production, lack of fi-
nancial resources, reduced investment in produc-
tion, low competitiveness, and increased imports 
of foodstuffs due to significant artificial strength-
ening of the hryvnia. for these reasons, small ag-
ribusinesses are the least resilient to various desta-
bilizing factors.

If in 2014–2019 the main destabilizing factor 
was the military aggression of russia in the east 
of the country [1], then in 2020 the emergence 
of a pandemic in the world through the chinese 
coronovirus will also significantly affect the eco-
nomic activity of small agribusiness enterprises. It 
should be noted that the advantage of agribusiness 
in owning a portfolio of resources is transformed 
into generating it a ricardian rent.

defining this type of rent as additional income 
from owning scarce resources was initiated by d. 
ricardo. ricardian rent is an additional economic 
benefit that a resource owner receives as a result 
of using it more productively than its competitors. 
resources that can generate benefits include own-
ership of land, intellectual property.

the emergence of new types of intellectual 
resources (competences, organizational abilities), 
which is the object of research into new concepts 
of resource theory, has provided the formation of 
a shumperterian rent — an additional economic 
benefit from the creation of new combinations 
of resources in the dynamic environment of the 
environment. Integration of the basic theories of 
strategic management to substantiate the strategy 
of development of economic potential will allow 
the agribusiness enterprise to make the best use 
of reserve potential, organizational abilities and 
competencies for realization of its own strategy in 
a changing external environment.

Analysis of recent research and publications. 
analysis of publications on the issues of assessing 
the financial condition of enterprises gives reason 
to determine that the financial condition of a small 
agribusiness processing enterprise is characterized 
by a set of parameters that express the availability, 



28

Торгівля і ринок України  № 1(47) 2020	 	 ISSN	2079-4762

— analysis and assessment of liquidity and 
solvency of agribusiness processing enterprise (ta-
ble 1);

— analysis and evaluation of profitability of 
agribusiness processing enterprise (table 2);

— analysis and evaluation of business activity 
of agribusiness processing enterprise (table 3);

— analysis and evaluation of financial sus-
tainability of agribusiness processing enterprise 
(table 4).

Table 1
Indicators of liquidity of small agribusiness processing enterprises (calculated by the author on the basis of 

financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

Indicators Name of company Norm 2016 2017 2018 2019

ratio of current 
(total) liquidity

Private company «contact» > 1,0 0,734 1,937 1,844 1,572
Private enterprise «Sunflower» > 1.0 1,175 1,162 1,031 1,047

agroProduct, limited liability company > 1,0 0,567 0,891 1,236 1,137

Private Macaroni company > 1,0 0,818 0,921 0,544 0,539

Quick liquidity 
ratio

Private company «contact» > 0,75 0,455 0,473 0,637 0,288
Private enterprise «Sunflower» > 0,75 0,746 0,761 0,773 0,735
agroProduct, limited liability company > 0,75 0,523 0,847 0,954 0,787
Private Macaroni company > 0,75 0,452 0,594 0,358 0,250

absolute  
liquidity ratio

Private company «contact» ≥ 0,25 0,070 0,068 0,123 0,051
Private enterprise «Sunflower» ≥ 0,25 0,075 0,095 0,061 0,099
agroProduct, limited liability company ≥ 0,25 0,031 0,023 0,022 0,027
Private Macaroni company ≥ 0,25 0,043 0,034 0,021 0,088

to maintain a stable tendency of development 
of financial and economic activity of small agri-
business processing enterprises in the conditions 
of constant aggravation of competition it is neces-
sary to reliably estimate the financial state of the 
enterprise. the financial condition of a small ag-
ribusiness enterprise is characterized by the provi-
sion of own working capital, the optimal balance 
of inventories with production needs, as well as 
timely settlement operations and solvency.

the assessment of the financial condition of 
small agribusiness processing companies shows 
in what specific directions this work should be 
done. accordingly, the results of the analysis pro-
vide answers to the questions, what are the most 
important ways to improve the financial condi-
tion of an agribusiness enterprise in a specific pe-
riod of its activity.

this line of research is supported by a repre-
sentative of the resource theory of J. Barney long-
term competitive advantage develops when an en-
terprise implements a strategy of creating a higher 
value product (service) that is not used by existing 
and cannot be used by potential competitors [7].

according to many researchers, the argu-
ments of the resource theory for ensuring the ef-
fective development of enterprises are more con-
vincing than the theory of positioning.

r. ramelta argued that inter-firm differences 
in the level of profitability of enterprises outweigh 
the cross-industry in the ratio of 7: 1 [8]. In the 

study of M. Peteraph identified four criteria, 
which must meet the resources of the enterprise, 
which can be used in the formation of a strategy 
for developing economic potential [9].

k. hofer and d. Shendel have already identi-
fied six types of resources: financial, physical, hu-
man, technological, organizational (quality control 
systems, corporate culture) and reputational [10].

Small agribusiness processing companies do 
not have stability, they have significant fluctua-
tions in the volume of products produced, not all 
information is accurately reflected in the financial 
statements. In general, we can speak about the lack 
of stability in the financial performance of small 
agribusiness processing enterprises, fluctuations in 
net profit, the prevalence of loss over profit and the 
general trend of the absence of working capital.

In order to more quickly identify crisis phe-
nomena in the development of small agribusiness, 
we apply a system of financial ratios that charac-
terize liquidity, business activity, financial stability 
and profitability. the financial condition of small 
agribusiness enterprises is a complex concept that 
results from the interaction of all elements of the 
enterprise financial system, is determined by a set 
of production and economic factors and is char-
acterized by a system of indicators that reflect the 
availability, placement and use of financial re-
sources.

Important in the system of performance indi-
cators of small agribusiness processing enterprise 
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are indicators of liquidity and solvency, which 
ensure the maintenance of financial balance of 
the enterprise. the liquidity of small agribusiness 
processing companies should be considered as a 
condition of assets in their turnover, which ends 
in receiving cash, which is a necessary condition 
for solvency.

liquid assets include current assets of small 
agribusiness processing companies: cash and 
short-term investments; receivables; stocks.

Balance sheet liquidity indicators are limit-
ing factors for efficiency. consequently, the per-
formance growth of small agribusiness processing 
businesses often occurs while reducing overall li-
quidity and vice versa. It is necessary to monitor, 
compare and manage the values   of these indica-
tors based on current conditions and business de-
velopment policies (table 1).

a study of the dynamics of changes in the 
overall liquidity ratio of Macaroni company to 
a private enterprise reveals a general tendency to 
decrease this indicator every year. only in 2017, 
compared to 2016, the coverage ratio increased by 
0.12. Since the overall liquidity ratio is low, ie 0.53 
<1, the solvency of the enterprise is low and there 
is some financial risk. at Sunyashka Private Enter-
prise, there is an increase in the coverage ratio in 
2017 and 2019 by 0.0824 and 0.012, respectively, 
only in 2018, the overall liquidity ratio decreased 
by 0.133.

as can be seen from the table, the coverage 
ratio at the private enterprise contact in 2017 
and 2018 had a positive upward trend of 1.134 
and 1.843, respectively, and in 2019 a decrease of 
0.272. under the conditions of Macaroni compa-
ny, the overall liquidity ratio in 2016 was 0.812, the 
ratio is increased by 0.124 next year, and in 2018 
and 2019 the coverage ratio decreases by 0.387 and 
0.110, respectively.

the quick liquidity ratio is calculated as the 
ratio of the most liquid working capital to the en-
tity’s current liabilities. It reflects the enterprise’s 
ability to pay its current liabilities, provided it set-
tles accounts with its debtors in a timely manner.

at the private enterprise «contact», the quick-
liquidity ratio in 2017–2018 had a slight increase 
of 0.015 and 0.167, respectively, and in 2019, it 
is down by 0.330. research into the dynamics of 
changes in the ratio of quick liquidity at the private 
enterprise «Sunflower», llc «agroProduct» indi-
cates a similar situation, ie in 2017–2018 — an in-
crease, and in 2019 — a decline. With regard to the 
dynamics of the ratio of the intermediate liquidity 

ratio at the private enterprise Macaroni company, 
it was negative and the ratio decreased by 0.241 
and 0.115 respectively in 2018 and 2019. this in-
dicates that the solvency of the enterprise is low.

at private enterprise «contact», in 2017 and 
2018, there is an increase in the absolute liquidity 
ratio by 0.012 and 0.063, respectively, and in 2019, 
a decrease of 0.074. as can be seen from the table, 
in the private enterprise «Sunflower» the solvency 
indicator in 2017 increased by 0.027, in 2018 a de-
crease of 0.035 is observed; and in 2019 the ratio 
increased again by 0.034. at agroProduct llc, 
the absolute liquidity ratio decreased by 0.012, in 
the following years no changes are observed. the 
calculations for the private company Macaroni 
company show a tendency to decrease the solven-
cy index in 2017–2018 by 0.013, and in 2019 the 
ratio increased by 0.064.

analysis of the profitability of a small business 
allows you to determine the effectiveness of invest-
ing in a small business and the rationality of their 
use. the profitability ratio shows how much profit 
per hryvnia the enterprise received is defined as 
the ratio of net profit to net sales. the study of the 
dynamics of change in the rate of return on sales of 
private enterprise «contact» shows an increase of 
this ratio in 2017 by 0.030, and a decline in 2018–
2019 respectively by 0.061 and 0.135 (table 2).

at the end of 2019, the company with 1 hry-
vnia pasta sales received a loss of 13 cents. at the 
private enterprise «Sunflower» there is an increase 
of the indicator by 0.015, in 2018 it decreased by 
0.051, and in 2019 the coefficient again increased 
by 0.047.

at agroProduct limited liability company, 
the profitability ratio is negative for 4 years of re-
search. So in 2016, for 1 hryvnia of pasta sales, 
the company incurred a loss of 26 cents, and in 
2017–2019, the losses, respectively, amounted to 
8 cents, 17 cents, 25 cents. unlike agroProduct 
llc, Macaroni company has a positive dynamic 
of changes in the profitability ratio. the excep-
tion is 2017, in which the rate of return on sales 
decreased by 0.03, and in 2018–2019 there is an 
increase of the index by 0.2 and 0.06, respectively. 
and at the end of 2019 for the 1 hryvnia sales of 
products at this enterprise received a profit of 18 
cents.

as for the dynamics of the profitability ratio 
of assets at pasta companies, the situation is as 
follows. thus, in 2017 and 2018, the private com-
pany «contact» had positive dynamics, that is, the 
indicator according to calculations increased by 
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0.2; and in 2019 there is a decline of 0.28. that is, 
1 hryvnia of assets accounts for 25 cents of loss, 
which indicates inefficient management of the 
company in 2019, as well as exacerbation of crisis 
phenomena throughout the country.

at «Sunyashka» Private Enterprise the oppo-
site situation is observed: in 2017 and 2018 the as-
set return ratio decreased by 0.04 and 0.17, and in 
2019 increased by 0.12. at this enterprise, 2018 is 
a failure in financial management, which indicates 
an indicator of return on assets.

agroProduct llc calculates the return on 
assets ratio in 2017 by 0.04, an increase in 2018 
by 0.07, and a decrease of 0.03 in 2019.» Indicate 
a decline of this indicator in 2017 by 0.03 and a 
positive trend for the coefficient increase of 0.56 
in 2018 and 2019. In general, this group of com-
panies can draw the following conclusions: the ra-
tio of return on assets has a negative trend in the 
three enterprises. the most crisis events followed 
in 2019. In some enterprises, the loss reached 26 
kopecks.for 1 uah.assets.

as can be seen from table 2, for the private 
company contact, the return on equity ratio in 
2016, 2017 and 2018 is characterized by a low val-
ue of this indicator, which indicates inefficient use 
of equity. and in 2019 this negative trend was con-
firmed by 1 uah.equity accounted for 25 kopecks 

damage. at Sunyashka Private Enterprise in 2017 
and 2018 there is a significant decrease in the re-
turn on equity ratio by 0.43 and 1.99 respectively, 
and in 2019 — this indicator increased to 0.28.

regarding the dynamics of the coefficient of 
return on equity for agroProduct llc, in 2017 
the figure decreased by 0.295, and in 2018 and 
2019, respectively, increased by 0.28 and 0.08. at 
Macaroni company in 2018 and 2019.the return 
on equity ratio tended to decrease by 0.061 and 
0.43.

In 2017, «contact», a private enterprise, saw a 
0.06 increase in the profitability ratio, and in 2018 
and 2019 this figure decreased by 0.09 and 0.12, 
respectively. research into the dynamics of the 
coefficient of profitability of products at the pri-
vate enterprise «Sunflower» showed a significant 
decline in the indicator in 2017–2018 by 0.03 and 
1,695, and in 2019 this indicator rose to the level 
of 0.28. at llc «agroProduct» the profitability 
factor of production has a negative value for the 
studied period. With regard to the dynamics of the 
profitability ratio of products for the private enter-
prise Macaroni company in 2018–2019, it tended 
to slightly increase by 0.12 and 0.09.

at contact Private, in 2017, the asset turno-
ver ratio is reduced by 0.15, in 2018 the figure 
was 2.24, ie increased by 2.04, and in 2019 — by 

Table 2
Indicators of profitability of small agribusiness processing enterprises (calculated by the author on the basis  

of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

Indicators Name of company 2016 2017 2018 2019 

Sales profitability 
(sales) ratio

Private company «contact» 0,045 0,071 0,013 –0,126
Private enterprise «Sunflower» 0,016 0,023 –0,032 0,015
agroProduct, limited liability 
company –0,257 –0,07 –0,16 –0,24
Private Macaroni company 0,043 0,025 0,128 0,171

the rate of return 
on assets 

Private company «contact» 0,011 0,025 0,034 –0,241
Private enterprise «Sunflower» 0,083 0,057 –0,118 0,017
agroProduct, limited liability 
company –0,056 –0,145 –0,048 –0,067
Private Macaroni company 0,078 0,052 0,121 0,151

return on equity 
ratio

Private company «contact» 0,023 0,032 0,049 –0,241
Private enterprise «Sunflower» 0,725 0,316 –1,670 0,277
agroProduct, limited liability 
company –0,276 –0,563 –0,296 –0,226
Private Macaroni company 0,844 0,921 0,867 0,447

the profitability 
ratio of products

Private company «contact» 0,046 0,093 0,011 –0,107
Private enterprise «Sunflower» 0,046 0,026 –1,674 0,277
agroProduct, limited liability 
company –0,070 –0,242 –0,121 –0,227
Private Macaroni company 0,051 0,025 0,133 0,215
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0.34. the table shows that for the private enter-
prise «Sunflower» the asset turnover ratio in 2017 
increased by 0.76, and in 2018–2019 there is a de-
crease of the index by 0.03 and 0.96 respectively. 

this indicates the inefficient use of all available 
resources by this enterprise (table 3).

a study of the dynamics of the turnover ratio 
of assets at a private enterprise «Macaroni com-

Table 3
Business activity indicators of small agribusiness processing enterprises (calculated by the author on the basis  

of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11]) 

Indicators Name of company 2016 2017 2018 2019 

asset turnover ratio 

Private company «contact» 0,356 0,274 2,241 1,921
Private enterprise «Sunflower» 2,796 3,563 3,546 2,598
agroProduct, limited liability 
company 0,796 0,447 0,288 0,261
Private Macaroni company 2,051 2,291 1,725 0,856

ratio of accounts payable

Private company «contact» 6,493 4,735 6,286 7,451
Private enterprise «Sunflower» 3,183 4,556 5,267 4,291
agroProduct, limited liability 
company 1,167 0,533 0,359 0,285
Private Macaroni company 14,576 18,332 4,151 8,851

receivables turnover 
ratio

Private company «contact» 2,993 1,587 16,141 16,359
Private enterprise «Sunflower» 6,136 6,082 5,662 6,076
agroProduct, limited liability 
company 3,887 0,655 0,394 0,367
Private Macaroni company 6,046 4,344 6,682 26,851

Inventory turnover ratio

Private company «contact» 3,265 1,871 8,747 3,368
Private enterprise «Sunflower» 6,256 10,171 10,178 8,364
agroProduct, limited liability 
company 16,025 11,034 10,048 14,632
Private Macaroni company 6,856 7,2805 14,676 16,509

Inventory turnover ratio 
(stock return) 

Private company «contact» 0,426 0,346 2,952 2,395
Private enterprise «Sunflower» 6,265 8,675 9,381 10,225
agroProduct, limited liability 
company 2,224 1,535 3,427 1,081
Private Macaroni company 2,733 3,058 2,884 2,601

pany» showed an increase in the indicator in 2017 
by 0.245 and a decline in 2018–2019, respectively, 
0,571 and 0,874.

regarding the dynamics of the asset turnover 
ratio at agroProduct llc, it tended to decrease 
during the study period: in 2017 — by 0.36, in 
2018 — by 0.15, in 2019 — by 0.07.

the payables turnover ratio is calculated as the 
ratio of net sales proceeds to the average annual 
payables, and shows the rate of rotation of the paya-
bles of the enterprise over the period under review, 
the expansion or decrease of the commercial credit 
provided to the enterprise. at the beginning of 2016 
at contact, the payables turnover ratio was 6.48, in 
2017 this indicator decreased by 1.77, and in 2018–
2019 increased by 1.56 and 1.18, respectively.

the private enterprise «Sunflower» in 2017–
2018 has an increase in the ratio of debt to pay, 
respectively, by 1.38 and 0.72, and in 2019 the fig-

ure decreased by 0.98. the study of the turnover 
ratio of payables at agroProduct llc showed a 
decline in the indicator over the studied period: in 
2017 — by 0.64, in 2018 — by 0.19, in 2019 — by 
0.06. at Macaroni company privately owned, the 
payables turnover ratio in 2017 increased by 3.9; in 
2018 there is a significant decrease of the indica-
tor — by 14.07, and in 2019 — an increase of 4.76.

analyzing the dynamics of the receivables 
turnover ratio at the private enterprise «con-
tact» in 2017 there is a decrease of the indicator 
by 1.38, and in 2018–2019 there is a significant 
increase of the indicator by 14.52 and 0.25 re-
spectively. at the company «Sunflower» in 2017–
2018 there is a decline in the ratio of receivables 
to 0.035 and 0.446 respectively, and in 2019 this 
figure increased by 0.42.

the calculations of the dynamics of the receiv-
ables turnover ratio at agroProduct llc showed a 
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decline in the indicator over the studied period: in 
2017 — by 3.26, in 2018 — 0.27, in 2019 — 0.04. a 
study of the receivables turnover ratio of a private 
company «Macaroni company» showed a decrease 
of 1.8 in 2017; in 2018–2019 the ratio increased sig-
nificantly by 2.35 and 20.19 respectively.

at «contact», a private enterprise, the inven-
tory turnover ratio in 2016 was 3.26; in 2017 it de-
creased by 1.38, in 2018 this indicator increased by 
6.87, and in 2019 it fell by 5.38. table 3 shows that 
in the sunflower private enterprise in 2017–2018, 
the inventory turnover ratio increased by 3.8 and 
0.03, respectively, and in 2019 the indicator de-
creased by 1.82.

a study of the dynamics of inventory turnover 
at agroProduct llc showed us a decrease in the 
coefficient in 2017–2018 by 4.98 and 1, respec-
tively, and in 2019 — an increase of 4.7. With regard 
to the dynamics of inventory turnover at a private 
enterprise, Macaroni company, it had a positive 
upward trend: in 2017 — by 0.48, in 2018. — by 
7.38, in 2019 by 1.75.

the turnover ratio of fixed assets (return on 
assets) is calculated as the ratio of net proceeds 
from the sale of products (works, services) to the 
average annual cost of fixed assets. It shows the ef-
ficiency of using fixed assets of the enterprise. at 
«contact», fixed assets turnover decreased by 0.09 
in 2017, an increase of 2.59 in 2018 and a decrease 
of 0.53 in 2019. as can be seen from the table of 
return on the private enterprise «Sunflower» in 
2017–2019 had a positive tendency to increase 

by 2.5, respectively; 0.8 and 0.8. at agroProduct 
llc fixed assets turnover ratio in 2016 was 2.23, 
in 2017 the indicator decreased by 0.65, in 2018 it 
increased by 1.86, and in 2019 it fell by 2.35. With 
regard to the dynamics of the return on private 
enterprise «Macaroni company», it increased in 
2017 by 0.361, and in 2018–2019 there is a de-
crease in the ratio by 0.22 and 0.17 respectively.

table 4 shows that at «contact», the equity ra-
tio in 2017 decreased by 0.2; in 2018 — increased 
by 2.8; and in 2019, that figure was down 0.4. at 
the private enterprise «Sunflower» in 2017, the 
rate of return on equity decreased by 0.56, and in 
2018 and 2019 — increased respectively by 2.56 
and 1.56. regarding the dynamics of the equity ra-
tio of agroProduct llc, it had a positive upward 
trend: in 2017 by 1.82, in 2018 by 0.5, in 2019 by 
0.93. the Macaroni company private enterprise 
in 2017 and 2018 has seen an increase in the equity 
turnover ratio of 0.56 and 2.85, respectively, and in 
2019 it decreased by 4.53.

the analysis of the financial stability of the 
enterprise is carried out according to the balance 
sheet of the enterprise, characterizing the struc-
ture of sources of financing the resources of the 
enterprise, the degree of financial stability and in-
dependence of the enterprise from external sourc-
es of financing activities (table 4).

With regard to the coefficient of financial in-
dependence at the private enterprise «Sunflower», 
in 2017 it increased by 0.08, and in 2018–2019 
there is a decrease of the indicator by 0.02.

Table 4
Indicators of financial sustainability of small agribusiness processing enterprises (calculated by the author  

on the basis of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

Indicators Name of company 2016 2017 2018 2019 

financial au-
tonomy ratio of 

«autonomy»

Private company «contact» 0,62 0,63 0,75 0,73
Private enterprise «Sunflower» 0,13 0,22 0,08 0,07
agroProduct, limited liability company –0,18 –0,17 –0,15 –0,27
Private Macaroni company 0,11 0,08 0,25 0,34

financial stabil-
ity ratio

Private company «contact» 1,68 1,59 2,83 2,68
Private enterprise «Sunflower» 0,13 0,21 0,08 0,07
agroProduct, limited liability company –0,16 –0,23 –0,13 –0,28
Private Macaroni company 0,08 0,07 0,33 1,84

financial lever-
age (financial 

risk) 

Private company «contact» 0,85 0,83 0,72 0,73
Private enterprise «Sunflower» 0,17 0,17 0,23 0,32
agroProduct, limited liability company 0 –2,03 –2,28 –1,45
Private Macaroni company 0 0 0 0,14

coefficient of 
provision of own 

funds

Private company «contact» –0,6 –0,7 –0,25 –0,85
Private enterprise «Sunflower» 0,07 0,15 0,03 0,04
agroProduct, limited liability company –0,82 –0,65 –0,44 –0,75
Private Macaroni company –0,04 –0,08 –0,88 –6,05
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the coefficient of financial independence at 
agroProduct llc during the study period is nega-
tive, which indicates the insolvency of the enter-
prise and dependence on external creditors.

at Macaroni company, the coefficient of fi-
nancial independence (autonomy) in 2016 was 
0.15, in 2017 it decreased by 0.04, in 2018 — in-
creased by 0.18, and in 2019 again the coefficient 
increase by 0.08.

the financial stability ratio indicates which 
part of current liabilities can be repaid by the 
entity’s equity. the higher the ratio, the more fi-
nancially sound, stable and independent from the 
creditors.

table 4 shows that at Private сompany «con-
tact», the financial stability ratio in 2016 was 1.68, 
in 2017 this indicator decreased by 0.08, in 2018 — 
increased by 1.25, and in 2019 the coefficient was 
2.68, which is 1 more than in 2016. this indicates 
that at Private сompany «contact», is more finan-
cially sound, stable and independent of creditors.

the dynamics of the financial stability ratio 
of at Private сompany “Sunflower” shows an in-
crease of 0.09 in 2017, and in 2018 and 2019 there 
is a decrease of the coefficient by 0.14 and 0.01, 
respectively. analyzing the coefficient of financial 
stability at agroProduct llc we can conclude 
that the company is dependent on creditors. the 
table shows that at Macaroni company in 2017, 
the coefficient of financial stability decreased by 
0.04, and in 2018 and 2019 the coefficient increase 
by 0.27 and 1.52, respectively.

the factor of providing with own funds char-
acterizes the presence of own working capital nec-
essary for the financial stability of the enterprise, 
its independence from borrowed funds. If the ratio 
falls below 0.1, the enterprise is insolvent. the in-
crease in the ratio against the previous period indi-
cates an increase in financial independence and a 
decrease in the risk of financial investments.

the analysis of the calculations of the coef-
ficient of provision of own funds during the study 
period showed a lack of own working capital at 
Private сompany «contact», llc agroProduct, 
Macaroni company.

the study of the dynamics of the coefficient 
of provision of own funds at at Private сompany 
«Sunflower» showed in 2017 a significant increase 
of the coefficient by 0.09, in 2018 the figure was 
0.03, and in 2019 — increased by 0.02, ie equal to 
0, 04.

as can be seen from the analysis of financial 
indicators, the business activities of any small food 

business are characterized by some uncertainty 
and are closely associated with certain risks.

this is especially true of small businesses — 
producers of meat and meat products, pasta, bread 
products that operate in an extremely volatile 
economy, in times of deep socio-economic crisis. 
Bankruptcy and liquidation mean not only losses 
for its owners, creditors, manufacturing partners, 
consumers of products, but also reduced tax reve-
nues, rising unemployment, which can eventually 
be a factor in macroeconomic instability in the re-
gion. for this reason, the problem of bankruptcy 
of small agribusiness enterprises necessitates the 
development of a system for diagnosing and pre-
venting bankruptcy.

the formation of a system of indicators of cri-
sis status and the threat of bankruptcy in a small 
business should be based on the following princi-
ples:

1) adequacy of the system of indicators by the 
task of diagnostic research;

2) availability of information support for cal-
culation of values   of indicators, carrying out of dy-
namic and comparative analysis;

3) coverage of indicators of all major areas of 
assessment of the financial condition of enterpris-
es, which may reflect crisis phenomena that are 
inherent in their activities or prerequisites for their 
occurrence;

4) optimal number of indicators from each 
direction of study, exclusion from the system of 
indicators that duplicate each other;

5) the ability to clearly and unambiguously 
identify the negative value or negative dynamics 
that can be used as a basis for identifying a crisis 
situation or prerequisites for its occurrence in the 
future.

depending on the goals and methods of im-
plementation, bankruptcy diagnostics of an enter-
prise is divided into two main systems: rapid diag-
nostics and basic bankruptcy diagnostics.

Bankruptcy diagnostics is a timely identifica-
tion of insolvency, loss, financial dependence on 
external sources of financing, low business activ-
ity. therefore, in the classic models of bankruptcy 
diagnostics use indicators of profitability, financial 
stability, liquidity, business activity. Some models 
that do not have these components have a large 
margin of error.

the first models that used techniques of mul-
tiplicative discriminant analysis were developed 
in the 1960s. the most famous are the models of 
the american economist E. altman, the first two-
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factor model he developed in 1968 and has the fol-
lowing form:

 Z = –0,3877 – 1,0736K
p
 + 0,0579,   (1)

where K
p
 is the coverage ratio, that is, the ratio of 

current assets to short-term liabilities; cavt is the 
coefficient of autonomy, that is, the ratio of equity 
to the balance sheet total. If Z = 0, then the proba-
bility of bankruptcy is 50 %. In this model there are 
no indicators of profitability, and its error is 65 %.

to determine the likelihood of bankruptcy of 
small businesses whose shares were not listed on 

the stock exchange, E. altman proposed in 1983 a 
new model that could be applied in ukraine:

 

1989 1 2 3

4 5

3,103 0,998 0,424

0,848 0,717 ,

Z K K K

K K

= + + +

+ +  (2)

where К
1
 — the ratio of profit to interest payment 

to assets; К
2
 — the ratio of revenue to assets; К

3
 — 

the ratio of the carrying amount of equity to bor-
rowed capital; К

4
 — the ratio of reinvested earn-

ings to assets; К
5
 — the ratio of own funds to assets. 

threshold (table 5).
Table 5

Determination of bankruptcy probability of small agribusiness processing enterprises by E. Altman model (1983) 
(calculated by the author on the basis of financial and accounting data  

of small agribusiness processing enterprises [11])

№ Name of company К
1

К
2

К
3

К
4

К
5

Z
1983

1 Private company «contact» 0,08 0,56 0,03 0,008 0,4 0,95

2 Private enterprise «Sunflower» 0,6 21,25 -0,8 -9,4 11 -7,85

3
agroProduct, limited liability 
company

0,47 4,61 0,19 0,05 2,96 10,82

4 Private Macaroni company 0,24 0,92 0,03 0,05 4,56 6,82

according to altman’s model, the private en-
terprise «contact», the private enterprise «Sun-
shine», have a threshold value less than the al-
lowable (1,23), which indicates the probability of 
bankruptcy after a certain period of time. Private 
Macaroni company and agroProduct llc have 
a positive indicator that indicates the well-being 
of the company. as can be seen from the analysis, 
the enterprises have a relatively large indicator ac-
cording to E. altman model, they are not in dan-
ger of bankruptcy. In three enterprises, this figure 
is on the threshold and is in danger of bankruptcy.

Bankruptcy tests for lis and tuffler are also 
used in foreign countries. the fox model looks like:

 
1 2

3 4

0,064 0,094

0,057 0,002 ,
лZХ Х

Х Х

= + +

+ +  (3)

where Х
1
 — the ratio of current assets to the sum 

of all assets; Х
2
 — ratio of profit from sale to the 

amount of assets; Х3 — the ratio of retained earn-
ings to the seven assets; Х4 — the ratio of equity to 
borrowed capital. critical value = (table 6)

Some scientists believe that the lys and tuf-
fler tests are unsuitable for diagnosing bankruptcy 

Table 6
Determination of bankruptcy probability of small agribusiness processing enterprises by the Lys model (Calculated 

by the author on the basis of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

№ Name of company Х
1

Х
2

Х
3

Х
4

Z
Л

1 Private company «contact» 0,06 0,6 0,02 0,026 0,045

2 Private enterprise «Sunflower» 1,1 2,8 -1,2 -0,7 0,28

3 agroProduct, limited liability company 0,7 2,4 -0,3 0,06 0,25

4 Private Macaroni company 0,5 0,9 0,9 1,5 0,12

of ukrainian enterprises because they have a large 
margin of error. But we decided to test these two 
models on small agribusiness processing plants.

according to the test, all agribusiness pro-
cessing enterprises are of critical importance (Zt 
<0.2), which indicates the probability of bank-
ruptcy after a certain period of time. «Sunflower» 
has better prospects.

tuffler test:

 
( ) 1 2

3 4

0,541 0,14

0,189 0,161 ,

TZ X X

X X

= + +

+ +  (4)

where Х
1
 — is the ratio of revenue from sales to 

short-term liabilities; Х
2
 — the ratio of current as-

sets to liabilities; Х
3
 — the ratio of short-term li-

abilities to assets; Х
4
 — the ratio of sales revenue to 
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assets. If > 0.3 — good long-term prospects, and 
at < 0.2 — the probability of bankruptcy (table 7).

according to tuffler’s test, the private compa-
ny «contact» has a norm lower than the admissi-
ble one — 0.29, which indicates the probability of 
bankruptcy after a certain period of time. Private 
enterprise «Sunflower» and llc «agroProduct» 
have a positive indicator, which indicates the well-
being of the enterprise.

In the uS, another model of bankruptcy is 
more widely used:

 579,0)0736,1(3847,01 ⋅+−+−= çÊ²C   (5)

where і — is the ratio of current assets to short-
term liabilities; кз — the ratio of current assets 
to short-term liabilities. this model contains no 
profitability indicators and therefore has a high 
margin of error.

Table 7
Determination of bankruptcy probability of small agribusiness processing enterprises by Tuffler test  

(calculated by the author on the basis of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

№ Name of company Х
1

Х
2

Х
3

Х
4

Z
Т

1 Private company «contact» 0,02 0,07 0,99 0,54 0,29

2 Private enterprise «Sunflower» -0,55 0,08 12,9 2,8 2,2

3 agroProduct, limited liability company 0,03 0,75 0,9 2,2 0,62
4 Private Macaroni company 0,77 0,02 0,04 0,86 0,57

academician P. t. Sabluk is advised to con-
duct an expert analysis of bankruptcy for bank-
ruptcy diagnostics, which consists of the calcula-
tion of five indicators: the Beaver ratio, the return 
on assets (6–8% indicates a prosperity); the ratio 
of liabilities to assets (good condition is estimated 
if this indicator); the ratio of the amount of eq-
uity and non-current assets to the amount of assets 
(prosperity is estimated at 0.4); the ratio of current 
assets to short-term liabilities (favorable when the 
ratio is 1.

Some scientists propose to predict the bank-
ruptcy risk of small agribusiness enterprises r-
model, which looks like:

Table 8
Determination of bankruptcy risk of small agribusiness processing companies by R-model (calculated by the author 

on the basis of financial and accounting data of small agribusiness processing enterprises [11])

№ Name of company К
1

К
2

К
3

К
4

r

1 Private company «contact» 0,06 0,46 0,6 0,03 0,52
2 Private enterprise «Sunflower» 1,5 1,7 1,3 0,27 1,9
3 agroProduct, limited liability company 0,63 0,18 2,96 0,72 0,93
4 Private Macaroni company 0,26 0,78 4,4 0,008 1,15

 1 2 3 40,39 0,053 0,64 ,R K K K K= + + +   (6)

where К
1
 — the ratio of working capital to the av-

erage annual amount of assets; К
2
 — the ratio of 

net income to the average annual amount of eq-
uity; К

3
 — the ratio of revenue to the average an-

nual amount of assets; К
4
 — the ratio of net profit 

to total costs. If R = 0 — bankruptcy rate is maxi-
mum (95–100 %), 0–0,19 — high (65–85 %), 
0,19–0,33 — average (30–55 %), 0,33–0, 43 — 
low (10–25 %), more than 0.43 — minimal (up to 
15 %) (table 8).

according to the r-model, the private en-
terprise «Sunflower» and the private enterprise 

«Macaroni company» have a positive indicator, 
which indicates the well-being of the enterprise.

the model of ukrainian scientist Professor 
oo tereshchenko looks like:

  
. 1 2 3

4 5 6

154 0,082 10,0

5,0 0,35 0,12 ,
TEPZ X X X

X X X

= + + +

+ + +   (7)

where х1 is the ratio of monetary to liabilities; 
х2 — the ratio of the balance sheet currency to 
liabilities; х3 — the ratio of net income to the av-
erage annual amount of assets; х4 — the ratio of 
profit to revenue; х5 — the ratio of inventories to 

revenue; х6 — the ratio of revenue to fixed capi-
tal. When> 2 — bankruptcy is not threatened, 1 
<<2 — financial stability is broken, 0 <<1 — there 
is a risk of bankruptcy. the model of oo teresh-
chenko gives more accurate results, which coin-
cide with the results by the altman coefficient of 
1983.

according to this model, contact Private 
company, Macaroni Private company, have good 
long-term prospects. (table 9).

Bankruptcy diagnostics is one of the central 
issues in economic science today. this is because:
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— the bankruptcy of a particular business 
entity has negative consequences not only for its 
owners, but also for a wide range of business part-
ners, workers and the state as a whole due to the 
violation of macroeconomic equilibrium;

— on the objectivity of assessment of the de-
gree of probability of bankruptcy of a small en-
terprise depends on its investment attractiveness, 
value of the enterprise;

— developing an effective probability diag-
nostics methodology will enable small businesses 
to identify and respond to bankruptcy in a timely 
manner.

therefore, the system of diagnostics is an in-
tegral part of the system of economic security and 
the mechanism of bankruptcy prevention at small 
enterprises of the food industry, since a reliable 
assessment of the state of the enterprise is very 
important for forming the right conclusions and 
making adequate decisions.

Conclusions. the results of the analysis of the 
development of small agribusiness processing en-
terprises show a slowdown in the development rate 
and a decrease in the efficiency of activity and the 
presence of unfavorable business environment and 
numerous problems.

the analysis of the financial and econom-
ic performance of small agribusiness process-
ing companies confirmed that small agribusiness 
processing enterprises are characterized by some 
uncertainty and that their activities are closely as-
sociated with certain risks. this applies to small 
agribusiness processing companies — producers 
of meat and meat products, pasta, bread products 
that operate in an extremely volatile economy.

the proposed method of integral estimation 
of economic efficiency of functioning of small 
processing enterprises of agribusiness in the busi-
ness environment on the basis of the provisions of 
multidimensional analysis allows to approach in-
dividually to the solution of problem situations in a 
particular enterprise and, unlike others, takes into 
account the economic development of branches 

and sub-branches of food production and evalu-
ates environment.

the study of theoretical and applied ap-
proaches to the impact of threats and challenges 
of the small business environment on their effec-
tiveness has allowed to propose a method for de-
termining indicators to predict the possibility of 
termination of economic activity of enterprises, 
taking into account the features of financial and 
statistical reporting.

We propose to use the five-factor model of 
E. altman 1983 for the diagnostics of small-scale 
agribusiness processing enterprises, the lis and 
tuffler tests, the tereshchenko model, the Irkutsk 
academy r-model and the konan and golder 
solvency diagnostics. the depallan model, the 
fulmer model, the E. altman two-factor model, 
the five-factor 1966 model, and the E. altman sev-
en-factor 1976 model are virtually unusable, the 
universal discriminant function.
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Мета — дослідження особливостей проведення фінансового аналізу малих переробних підпри-
ємств агробізнесу з метою запобігання загрози їх банкрутства в сучасних умовах.

Методи. У процесі дослідження різних методик проведення фінансового аналізу малих пере-
робних підприємств агробізнесу з метою запобігання загрози їх банкрутства в сучасних умовах ви-
користано загальнонаукові методи гносеології: порівняння, теоретичного узагальнення, групування 
та аналізу, а також діалектичний метод наукового пізнання.

Результати. Залежно від поставленої мети фінансового аналізу з метою запобігання загрози 
їх банкрутства в сучасних умовах запропоновано обрати відповідну кількість та види фінансових 
показників для розрахунку: прибутковість; ліквідність, платоспроможність та кредитоспромож-
ність; фінансова стійкість та стабільність; рентабельність; ділова активність.

Доведено, що аналіз показників фінансово-господарської діяльності малих переробних підпри-
ємств агробізнесу підтвердив припущення про те, що малі переробні підприємства агробізнесу 
характеризуються певною невизначеністю, а їхня діяльність тісно пов’язана з певними систем-
ними ризиками. Це стосується малих переробних підприємств агробізнесу — виробників м’яса і 
м’ясопродуктів, макаронних виробів, борошна та круп, які функціонують в умовах, вкрай, неста-
більної економіки та загрозливих зовнішніх чинників: постійної агресії Російської Федерації на сході 
України та періодичними пандеміями китайських короновірусів у світі.

Дослідження теоретично-прикладних підходів впливу загроз і викликів зовнішнього середови-
ща малих підприємств агробізнесу на їх ефективність дозволило запропонувати методику визна-
чення показників індикаторів для передбачення можливості припинення господарської діяльності 
підприємств через загрозу банкрутства з урахуванням особливостей фінансової і статистичної 
звітності.
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Запропоновано використовувати для діагностики малих переробних підприємств агробізнесу 
тести Лису та Таффлера, п’ятифакторну модель Е. Альтмана 1983 р., модель Терещенка, R-модель і 
індикатори діагностики платоспроможності Конана і Гольдера. Фактично не придатні для викорис-
тання модель Фулмера, Депаляна, модель двофакторна Е. Альтмана, дискримінантна універсальна 
функція, модель семифакторна 1976 р. Е. Альтмана, модель п’ятифакторна 1966 р.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що обґрунтовані пропозиції 
щодо фінансового аналізу малих переробних підприємств агробізнесу з метою запобігання загрози 
їх банкрутства в сучасних несприятливих умовах сприятимуть проведенню превентивних заходів 
недопущення банкрутства, стабілізації роботи і подальшому нарощуванню обсягів виробництва 
продуктів харчування та конкурентоспроможної продукції для забезпечення як внутрішніх потреб 
регіону, так і участі в зовнішній торгівлі.

Ключові слова: фінансовий аналіз, малі переробні підприємства, підприємства агробізнесу, лік-
відність, прибутковість, ділова активність, загроза банкрутства.
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TAKING INTO ACCOUNT CRISIS WHEN EVALUATING THE POTENTIAL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Мета — побудувати алгоритм діагностики рівня кризового стану потенціалу промислових 
підприємств та управління ним.

Методи. У процесі підготовки основних положень статті було застосовано низку загальнона-
укових і спеціальних методів, серед яких такі, як: аналогії, системний, групування та узагальнення 
(класифікація чинників виникнення криз, класифікація видів криз); зіставлення (методи кількісно-
го оцінювання ймовірності загрози банкрутства); абстрактно-логічний та узагальнення (визна-
чення проблеми, формування висновків).

Результати. Окреслено проблеми українських промислових підприємств у посткризовий пе-
ріод. Виявлено недоліки щодо діючої методики проведення поглибленого аналізу фінансово-госпо-
дарського стану неплатоспроможних підприємств і організацій. З урахуванням різних точок зору 
з’ясовано, що кризу характеризують такі параметрами, як чинники її виникнення, види криз та 
стадії їх розвитку. Доповнено та систематизовано чинники виникнення кризи для умов діяльності 
промислових підприємств. Досліджено різні підходи до класифікації ознак кризових станів та їх ви-

© л. Д. костакова, 2020
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дів. Узагальнено існуючі класифікації видів криз на підприємстві. Окреслено взаємозв’язок між різ-
ними фазами розгортання кризи на підприємстві. На підставі проведеного аналізу виділено чотири 
фази кризового стану, останньою з яких визнано банкрутство. З’ясовано, що оцінювання ймовір-
ності банкрутства слід проводити з використанням якісного і кількісного підходів, розкрито їх 
сутність. Досліджено методику прогнозування банкрутства і неплатоспроможності на підста-
ві аналізу структури балансу, методів інтегрального оцінювання кризового стану підприємства 
та методу, заснованому на прогнозуванні ціни підприємства. Викладено недоліки щодо методів 
кількісного оцінювання ймовірності загрози банкрутства. Побудовано алгоритм діагностики рівня 
кризового стану потенціалу промислових підприємств та управління ним.

Ключові слова: підприємство, кризовий стан, банкрутство, чинники, оцінювання, потенціал 
підприємства, методи, алгоритм.

Постановка проблеми. актуальність про-
блеми врахування кризових явищ під час оці-
нювання розміру потенціалу підприємства та 
ефективності його використання зумовлено 
існуванням значної частки збиткових промис-
лових підприємств в україні у посткризовий 
період через відсутність надійних систем сво-
єчасного моніторингу стану потенціалу ви-
живання для прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень, спрямованих на мінімізацію 
економічних, фінансових, соціально-демогра-
фічних та інших видів ризиків, викликаних фі-
нансово-економічними кризами з початку но-
вого століття. Потенціал підприємств виступає 
своєрідним індикатором попередження кризо-
вих явищ у їх господарській діяльності. наразі 
стан потенціалу для багатьох підприємств є не-
задовільним. так, частка збиткових підприємств 
серед великих та середніх залишається суттєвою 
(25 %), що вказує на суттєві проблеми, пов’язані 
із забезпеченням нарощування потенціалу 
суб’єктів господарювання, їх прибутковості та 
попередження банкрутства [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
класифікація криз, дослідження чинників їх 
виникнення на підприємстві, проблеми оці-
нювання кризового стану потенціалу чи ризи-
ку банкрутства підприємства, прогнозування 
банкрутства і неплатоспроможності на підставі 
аналізу структури балансу — це далеко не весь 
перелік питань, що знаходяться у сфері науко-
вих інтересів багатьох вітчизняних та зарубіж-
них науковців. вагомий внесок у дослідження 
окремих аспектів кризи та банкрутства зроби-
ли е. і. альтман, і. Бланк, Є. і. Бойко, т. в. Бу-
лович, н. в. Зарубєєва, і. кац, а. колос, 
г. о. крамаренко, л. о. кукурудза, л. о. ліго-
ненко, н. в. Мержа, о. о. нєдосєкін, о. Пуш-
кар, с. Я. салига, к. о. соломянова-кириль-
чук, г. спрінгейт, о. о. терещенко, о. тридід, 
р. таффлер, в. о. Шамрикова, а. М. Штангрет, 

і. о. Щербань та ін. Проте в сучасній вітчиз-
няній економіці урахування кризових явищ під 
час оцінювання розміру потенціалу підприєм-
ства та ефективності його використання по-
требує нового погляду на вирішення проблеми 
щодо побудови адекватних сучасним умовам 
теоретико-методологічних засад.

Мета статті — побудувати алгоритм діа-
гностики рівня кризового стану потенціалу 
промислових підприємств та управління ним.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпеченість стабільного функціонування 
підприємств у динамічних умовах зовнішньо-
го середовища потребує врахування кризових 
явищ під час оцінювання потенціалу підпри-
ємств, проведення діагностики його непла-
тоспроможності та ймовірності банкрутства. 
у сучасних умовах господарювання однією з 
актуальних проблем в українській економіці 
залишається проблема банкрутства вітчизня-
них підприємств, оскільки банкрутство окре-
мого суб’єкта господарювання має негативні 
наслідки як для самого підприємства, так і для 
галузі та економіки загалом.

відповідно до кодексу україни з проце-
дур банкрутства, банкрутство — визнана гос-
подарським судом неспроможність боржника 
відновити свою платоспроможність за допо-
могою процедури санації та реструктуризації 
і погасити встановлені в порядку, визначено-
му цим кодексом, грошові вимоги кредиторів 
інакше, ніж через застосування ліквідаційної 
процедури [2].

неплатоспроможність — неспроможність 
боржника виконати після настання встанов-
леного строку грошові зобов’язання перед 
кредиторами не інакше, як через застосуван-
ня процедур, передбачених кодексом україни 
з процедур банкрутства [2].

в україні розроблено Методику прове-
дення поглибленого аналізу фінансово-гос-
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подарського стану неплатоспроможних під-
приємств і організацій, провідну роль у якій 
відведено фінансовому аналізу. відповідно до 
даної методики аналіз фінансового стану про-
водиться за такими етапами:

— аналіз динаміки валюти балансу і його 
структури;

— аналіз джерел власних коштів;
— аналіз структури кредиторської забор-

гованості та активів;
— аналіз витрат на виробництво;
— аналіз прибутковості підприємства і ви-

користання прибутку [3].
наступні етапи аналітичної роботи зво-

дяться до аналізу виробничо-господарської 
діяльності підприємства: загальна характе-
ристика виробництва, аналіз стану та вико-
ристання основних засобів, оборотних засо-
бів, об’єктів незавершеного будівництва, стан 
охорони навколишнього середовища тощо.

результати аналізу заносять у спеціальну 
таблицю «основні фінансово-економічні по-
казники та коефіцієнти». на основі узагаль-
нення результатів аналізу комісією робиться 
висновок про доцільність занесення підпри-
ємства до реєстру неплатоспроможних під-
приємств і організацій [3].

кризу на підприємстві більшість учених-
економістів [4–7] характеризують трьома 
параметрами: джерелами (чинниками) ви-
никнення; видом кризи і стадією її розвитку. 
інші науковці [8; 9], крім виду і фази (стадії), 
пропонують описувати масштаб кризи та її го-
строту.

Чинники кризи науковці поділяють на 
екзогенні та ендогенні. узагальнивши та до-
повнивши запропоновані ними чинники, 
систематизуємо їх відповідно до виникнення 
криз в умовах діяльності промислових під-
приємств (рис. 1).

Рис. 1. Чинники виникнення криз на підприємстві (розроблено автором на основі [4–9])
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вид кризи — це показник, що характе-
ризує вражені кризою сфери та напрями ді-
яльності. Більшість економістів [4–6] розріз-
няють такі види криз, як стратегічна криза, 
криза прибутковості та криза ліквідності.

іншими авторами пропонується низка 
підходів до класифікації видів криз [7–10]. 
найчастіше вони виокремлюють такі види 
криз на підприємстві: 1) з позиції стратегіч-
ного розвитку: криза росту, стагнація, за-
непад; 2) з погляду загрози підприємству: 
стратегічна криза, криза результатів (при-
бутковості), криза ліквідності, банкрутство; 

3) за ступенем виявлення: потенційна, ла-
тентна, гостра; 4) за джерелами виникнення: 
зумовлена внутрішніми, зовнішніми чин-
никами та внутрішніми і зовнішніми одно-
часно; 5) з позиції стадії життєвого циклу: 
криза зародження, криза зростання (росту), 
старість (занепад), ліквідації; 6) за масшта-
бом: локальна і глобальна; 7) за тривалістю: 
короткострокові, середньострокові та довго-
строкові тощо.

Проведемо узагальнення розглянутих під-
ходів до класифікації видів криз на підприєм-
стві (рис. 2).

Рис. 2. Видова систематизація криз на підприємстві (розроблено автором на основі [4–10])

Фаза (стадія) розвитку кризи — це по-
казник, що характеризує розгортання кризи в 
часі. Більшість науковців виділяють три фази 
розгортання кризи, але о. Пушкар, о. тридід, 
а. колос виокремили сім стадій. ув’яжемо 
дані етапи кризового процесу між собою, по-
будувавши табл. 1.

на підставі здійсненого аналізу слід вва-
жати, що поєднання і часткове перефразу-
вання фаз криз дає змогу виокремити чотири 
фази кризового стану: стратегічна криза, кри-
за прибутковості, криза платоспроможності, 

банкрутство. отже, банкрутство — це остання 
фаза розвитку кризи на підприємстві.

аналіз економічної літератури щодо оці-
нювання ймовірності банкрутства підприєм-
ства дає змогу умовно виділити два підходи: 
якісний і кількісний.

До якісного підходу належить широкові-
домий у зарубіжних наукових джерелах під-
хід аргенті. Даний метод базується на трьох 
стадіях, які проходять збанкрутілі підприєм-
ства: недоліки, помилки, симптоми. кожно-
му чиннику етапів відповідає певна кількість 
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балів, після чого розраховується агрегований 
показник — а-рахунок [11].

також одним з якісних підходів є реко-
мендації комітету з узагальнення практики 
аудіювання (велика Британія), які містять пе-
релік критичних показників для оцінювання 
ймовірності банкрутства підприємства.

Якщо в якісних методиках для їх адаптації 
до умов діяльності вітчизняних підприємств 
достатньо уточнити перелік критеріїв і відко-
ригувати оцінку вагомості, то в кількісних ме-
тодиках існує набагато більше труднощів.

До кількісних методик умовно можна від-
нести:

— методику прогнозування банкрутства 
і неплатоспроможності на основі аналізу 
структури балансу;

— методи інтегрального оцінювання кри-
зового стану підприємства;

— метод, заснований на прогнозуванні 
ціни підприємства.

Питання прогнозування банкрутства і не-
платоспроможності на основі аналізу структу-
ри балансу розглядалися в роботах н. в. Мер-
жи, г. о. крамаренко і с. Я. салиги [5]. їх 
методологія базується на положеннях наказу 
«Про затвердження Методичних рекоменда-

цій щодо виявлення ознак неплатоспромож-
ності підприємства та ознак дій із прихову-
вання банкрутства, фіктивного банкрутства 
чи доведення до банкрутства» [12], який був 
виданий для забезпечення однозначності під-
ходів під час оцінювання фінансово-госпо-
дарського стану підприємств і своєчасного ви-
явлення формування незадовільної структури 
балансу. Методичні рекомендації визначають 
три стадії неплатоспроможності: поточну 
(відповідає визначенню неплатоспроможнос-
ті, критичну і надкритичну (для їх ідентифіка-
ції використовується коефіцієнт покриття та 
коефіцієнт забезпечення власними коштами). 
З метою своєчасного виявлення незадовільної 
структури балансу у прибуткових підприємств 
розраховують коефіцієнт Бівера.

Методи інтегрального оцінювання загрози 
банкрутства ґрунтуються на статистичних та 
нечітких методах о. о. нєдосєкіна [13]) та ін.

До статистичних методів належать ба-
гатофакторні дискримінантні моделі, які 
створюються на основі статистичного ана-
лізу великого масиву даних про діяльність 
успішних та збанкрутілих підприємств за 
декілька років до їх банкрутства. такі моделі 
відображають закономірності між незалеж-

Таблиця 1
Взаємозв’язок різних фаз розгортання кризи на підприємстві (розроблено автором на основі [4–10])

Підходи до визначення фаз (стадій) кризи на мікрорівні
о. Пушкар, о. три-

дід, а. колос
л. лігоненко, 

л. о. кукурудза
а. М. Штангрет

о. о. терещенко, 
Є. і. Бойко

в. о. Шамрикова 
і. кац

1. сповільнення 
темпів збільшення 

прибутку
1. Прихована 

криза

1. Зниження обсягів 
виробництва та при-

бутку, погіршення 
фінансового стану 

підприємства

1. Фаза, що без-
посередньо не 

загрожує функ-
ціонуванню під-

приємства

1. рання стадія (па-
діння ефективності 

та збуту) 

2. Зниження рента-
бельності

3. сповільнення 
темпів оборотності 

ресурсів
2. Збитковість ви-

робництва, зростання 
дебіторської і кре-
диторської забор-

гованостей, значне 
погіршення фінансо-

вого стану

4. Збитковість

2. криза не-
платоспромож-

ності

2. Фаза, що 
безпосередньо 
загрожує функ-
ціонуванню під-

приємства

2. Проміжна (нестача 
оборотного капіталу, 
припинення по-
стачання у кредит, 
затримки у виплаті 
заробітної плати) 

5. Зменшення за-
пасів і резервних 

фондів

6. неплатоспромож-
ність

3. Банкрутство

3. неплатоспромож-
ність. Підприємство 

має недостатньо 
коштів для вико-

нання зобов’язань, 
фінансування заходів, 
існує реальна загроза 

банкрутства

3. кризовий 
стан, не суміс-

ний з подальшим 
функціонуван-
ням підприєм-

ства

3. Пізня (хаос в 
управлінні, пору-

шення виробничих 
планів, вимоги 

щодо зміни умов 
кредитів та перед-

плати) 

7. Банкрутство
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ними змінними (фінансовими коефіцієнта-
ми) та результативним показником, величи-
на якого визначає ймовірність банкрутства 
підприємства. Проте використання таких 
моделей у вітчизняних умовах призводить 
до істотно викривлених результатів. урахо-
вані параметри в зарубіжних дискримінант-
них функціях і ступінь їх впливу на ймовір-
ність банкрутства істотно відрізняються від 
вітчизняних. серед головних недоліків, які 
роблять застосування таких моделей непри-
вабливим, є те, що дискримінанті моделі 
неадаптовані до сучасних динамічних еко-
номічних умов (за критеріями місця і часу), 
більшість із них не враховують специфіку 
діяльності конкретних підприємств, у дея-
ких моделях між «незалежними» змінними 
існує щільна кореляція, яка вказує на їх не-
адекватність, що було доведено під час про-
ведення низки експериментів.

вітчизняні науковці роблять багато спроб 
щодо вдосконалення й адаптації існуючих 
дискримінантних моделей до сучасних умов 
української економіки [14].

Прогнозування ціни підприємства ви-
користовується для ідентифікації прихованої 
(початкової) стадії банкрутства, на якій почи-
нається ледь помітне зниження ціни підпри-
ємства у зв’язку з несприятливими тенденці-
ями.

ціна підприємства визначається капіта-
лізацією прибутку і розраховується як від-
ношення очікуваного прибутку до виплати 
податків, відсотків по кредитах і дивідендах 
до середньозваженої вартості пасивів під-
приємства. умови майбутнього падіння ціни 
формуються в поточний період і можуть бути 
спрогнозованими. Даний показник не є ці-
ною продажу підприємства.

отже, недоліком методів кількісного оці-
нювання ймовірності загрози банкрутства є 
те, що за межами фінансової звітності зали-
шаються важливі елементи потенціалу під-
приємства — персонал та виробничий потен-
ціал, які мають відігравати провідну роль у 
виживанні підприємства.

відсутність алгоритмів аналізу кризового 
стану потенціалу підприємства в економічній 
літературі визначає необхідність створення 
методики діагностики кризового стану потен-
ціалу промислових підприємств (рис. 3).

Припускаємо, що запропонований алго-
ритм, який складається з дев’яти етапів, є до-

статнім для отримання необхідного уявлення 
про рівень кризового стану потенціалу під-
приємства.

отже, на першому етапі визначаються 
мета та завдання аналізу щодо діагностики 
кризового стану підприємства. Під час прове-
денні аналізу, без чітко сформульованої мети, 
методика не буде ефективною.

На етапі формування інформаційної бази 
відбуваються збирання, систематизування, 
оброблення та групування інформації для 
спрощення процесу аналізу рівня кризово-
го стану потенціалу. основними джерелами 
інформації під час оцінювання потенціалу 
виживання є планові, облікові, законодавчо-
нормативні та довідкові дані.

Третій етап передбачає проведення ана-
лізу зовнішнього середовища. При цьому 
здійснюються оцінювання загроз і можливос-
тей, аналіз основних конкурентів, їх переваг, 
аналіз макроекономічних, ринкових, галузе-
вих та інших чинників.

на четвертому етапі, що включає 12 кро-
ків, оцінюється потенціал виживання про-
мислових підприємств за низкою показників 
із застосуванням теорії нечіткої логіки. Більш 
детальніше розглянемо кроки 1–5.

Крок 1 передбачає введення базових мно-
жин станів потенціалу виживання промисло-
вих підприємств. лінгвістична змінна «По-
тенціал виживання» може набувати таких 
значень: нечітка підмножина «найкращий 
потенціал виживання»; «гарний потенціал ви-
живання»; «середній потенціал виживання»; 
«поганий потенціал виживання» (на підпри-
ємстві існують кризові явища); «найгірший 
потенціал виживання» (криза).

у межах кроку 2 визначаються узагальню-
вальні групи показників (чинників) на основі 
яких може бути проведено оцінювання по-
тенціалу виживання. Як уже відомо, до таких 
показників належить група показників марке-
тингового, виробничого, кадрового та фінан-
сового потенціалу.

Крок 3 передбачає ранжування системи 
показників, причому, значущість відповідно-
го показника (чинника) визначають за прави-
лом Фішберна, а саме, у порядку убування їх 
вагомості. оцінюючи потенціал виживання 
промислового підприємства, слід вважати, що 
всі показники та групи показників потенціалу 
є рівнозначними між собою (тобто вони ма-
ють однакові вагові коефіцієнти).
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на кроці 4 відбувається побудова функції 
приналежності з використанням методу ін-
тервальних оцінок.

на кроці 5 проводять класифікацію поточ-
них значень показників як критерій розбиття 
повної множини їх значень на нечіткі підмно-
жини виду. визначається ціна підприємства. 
аналіз проводиться у динаміці та робляться 
відповідні висновки.

Шостий етап — «ідентифікація основних 
параметрів кризи на підприємстві» передба-
чає визначення джерел (чинників) кризи, її 
виду, стадії (фази).

на сьомому етапі, на основі прогнозуван-
ня тенденцій основних чинників та визначен-
ня їх впливу на основні показники діяльності 
підприємства здійснюється прогнозування 
рівня кризового стану його потенціалу.

сьомий етап є підставою восьмого ета-
пу, на якому відбуваються ідентифікація 

найбільш загрозливих проблем і знаходжен-
ня резервів для їх усунення та розроблення 
заходів щодо посилення потенціалу вижи-
вання.

Дев’ятий етап передбачає реалізацію 
управлінських рішень, що мають супрово-
джуватися постійним контролем за їх вико-
нанням. Запропоновані шляхи вирішення 
виявлених проблем повинні приносити еко-
номічний ефект у вигляді прибутку, зміц-
нення потенціалу виживання та підвищення 
ефективності діяльності підприємства.

Висновки. Проведене дослідження пока-
зало таке:

— кризу на підприємстві можна охарак-
теризувати через чинники її виникнення, вид 
кризи та стадію її розвитку;

— для умов діяльності промислових під-
приємств були доповнені та систематизовані 
чинники виникнення кризи;

Рис. 3. Алгоритм діагностики рівня кризового стану потенціалу промислових підприємств та управління 
ним (розроблено автором на основі [4–14])
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— у роботі було проведено роботу щодо 
узагальнення існуючих підходів до класифіка-
ції видів криз на підприємстві та встановлено 
взаємозв’язок між різними фазами розгортан-
ня кризи;

— було встановлено, що банкрутство є 
останньою фазою кризового стану підприєм-
ства;

— в основі оцінювання ймовірності бан-
крутства підприємства лежить використання 
якісного і кількісного підходів;

— для отримання необхідної інформації 
про рівень кризового стану потенціалу під-
приємства було розроблено алгоритм діагнос-
тики кризового стану потенціалу промисло-
вих підприємств.
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Objective. The purpose of the article is to build an algorithm for diagnosing the level of crisis state poten-
tial of industrial enterprises and their management.

Methods. In the process of preparing the main provisions of the article, a number of general scientific 
and special methods were used, among which such as: analogy, abstract-logical, systemic, comparisons, 
groupings, generalizations, literary searches, and the like.

Results. In accordance with the methodology for conducting an in-depth analysis of the financial and 
economic status of insolvent enterprises and organizations, its main stages are determined. Taking into ac-
count various points of view, it was found that the crisis is characterized by such parameters as the factor of 
its occurrence, types of crisis and stages of its development. Based on the processing of information from liter-
ary sources, the factors of the crisis for the conditions of activity of industrial enterprises are supplemented 
and systematized. Various approaches to the classification of signs of crisis states and their types have been 
investigated. A generalization of the existing classifications of types of crises at the enterprise is carried out. 
The relationship is determined at different phases of the crisis in the enterprise. Based on the analysis, four 
phases of the crisis state are identified, the last of which is recognized as the bankruptcy phase. It turned 
out that the assessment of the probability of bankruptcy of an enterprise is carried out using qualitative and 
quantitative approaches, and their essence is disclosed. A methodology for predicting bankruptcy and insol-
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vency was studied based on an analysis of the balance sheet structure, methods for integrated assessment of 
the crisis state of an enterprise, and a method based on forecasting the price of an enterprise. Deficiencies 
in the methods for quantifying the probability of a bankruptcy threat have been identified. An algorithm for 
diagnosing the level of the crisis state of the potential of industrial enterprises and their management is built.

Keywords: enterprise, crisis state, factors, assessment, enterprise potential, methods.
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USING RESOURCE POTENTIAL EFFICIENCY LEVEL ASSESSING METHODS  
IN THE ENSURING THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY PROCESS

Мета — обґрунтувати методику оцінювання рівня ефективності використання ресурсного 
потенціалу в процесі забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Методи. Під час дослідження використано загальнонаукові та специфічні методи пізнання, 
методи кількісної та якісної оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу, проведено 
експертне оцінювання інформаційних і нематеріальних ресурсів підприємства та застосовано ін-
тегральне оцінювання досліджуваного показника.

Результати. Проаналізовано ефективність використання ресурсного потенціалу підприєм-
ства, включно з якісною та кількісною оцінкою показників. Визначено вплив ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу підприємства на рівень його фінансової безпеки та на діяльність 
загалом. Підтверджено важливість своєчасного проведення оцінювання ефективності викорис-
тання ресурсного потенціалу підприємства як індикатора фінансового стану підприємства. Про-
веденео якісне та кількісне оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу ПП 
«Промресурс» та визначено вплив трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних і немате-
ріальних ресурсів на інтегральний показник ефективності. Розраховано інтегральний показник 
ефективності управління ресурсами. Простежено динаміку фінансових результатів ПП «Промре-
сурс» протягом 2017–2019 рр. та визначено вплив показників ефективності використання ресурс-
ного потенціалу на виявлені зміни. Розглянуто за групами показників та окремо для кожного з них 
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якісні та кількісні зміни, що впливають на діяльність підприємства. Визначено зміни ресурсного 
потенціалу, які вплинули на ефективність фінансової діяльності підприємства загалом. Доведено 
ефективність та необхідність запропонованого методу оцінювання. Подальшими науковими дослі-
дженнями є діагностування механізму забезпечення ресурсного потенціалу підприємства в умовах 
дефіциту ресурсів та оцінювання його впливу на рівень фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: ресурсний потенціал підприємства, фінансова безпека, складові ресурсного по-
тенціалу, фінансове забезпечення, експертне оцінювання, інтегральний показник, коефіцієнт зна-
чущості, параметри ресурсного потенціалу.

економіки. оскільки діяльність підприємств 
україни значною мірою впливає на розвиток 
її економіки, то фінансова безпека суб’єктів 
підприємницької діяльності впливає на по-
казник фінансової безпеки країни.

в основі діяльності будь-якого підпри-
ємства лежить процес управління ресурсами. 
Під управлінням ресурсним потенціалом за-
звичай розуміють процес формування (наро-
щення), розподілу та використання ресурсної 
бази, що забезпечує діяльність та отримання 
прибутку підприємства.

ефективність управління ресурсним по-
тенціалом визначає рівень фінансової безпе-
ки підприємства. Для підвищення показника 
ефективності управління ресурсами необхід-
но використовувати сучасні методики управ-
ління ресурсним потенціалом та проводити 
оцінювання ефективності використання ре-
сурсного потенціалу підприємства. результа-
том проведення такого оцінювання є своєчас-
не виявлення змін та негативних відхилень, 
визначення причин їх появи та формування 
стратегії подальших дій задля покращення 
процесу управління ресурсами.

важливого значення в процесі управління 
ресурсами набуває визначення дієвої методи-
ки оцінювання ефективності використання 
ресурсного потенціалу підприємства. вибір 
методики оцінювання найчастіше залежить 
від діяльності підприємства та поставлених 
менеджерами завдань та цілей, які необхід-
но вирішити в результаті такого оцінювання. 
Загалом оцінювання є індивідуальним для 
кожного підприємства, але основою аналізу 
ефективності управління ресурсним потенці-
алом у кожному із випадків виступають саме 
ресурси. існує значна кількість різноманітних 
методів оцінювання, проте задля підвищення 
ефективності аналізу найкраще використову-
вати як якісне, так і кількісне оцінювання, що 
в сукупності дає найбільш повний результат. 
Процес аналізу ефективності використання 
ресурсного потенціалу підприємства на осно-

Постановка проблеми. у сучасних умовах 
підприємства виступають важливим рушієм 
розвитку економіки держави. важливого зна-
чення набуває процес забезпечення належ-
ного рівня фінансової безпеки суб’єктів під-
приємництва. від ефективного розподілу та 
управління ресурсами залежить здатність під-
приємства до безперебійного функціонування 
та подальшого розвитку. у процесі управління 
ресурсним потенціалом підприємства важли-
вим етапом є оцінювання ефективності такої 
діяльності, своєчасне виявлення проблем та 
коригування стратегії. оцінка ефективнос-
ті використання ресурсів дає змогу уникнути 
небажаних змін та попередити ризики, ні-
велювати їх негативний вплив на діяльність 
підприємства, налагодити ефективність ді-
яльності, успішно управляти ресурсами та за-
безпечити належний рівень фінансової безпе-
ки підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. вагомий внесок у дослідження питання 
ресурсного потенціалу підприємства, до-
слідження процесу його оцінювання, ви-
користання та відтворення, а також впливу 
на фінансову безпеку підприємства зробили 
такі вчені, як: о. г. Денисюк [1], н. М. Бо-
гацька [2], о. М. свіргун [3], о. в. стащук 
[4], о. в. ареф’єва [5], а. в. колеватова 
[6], н. а. ніколаєва [7], Ю. о. хижняк [8], 
н. в. Бондарчук [9], о. М. ковальчук [10] та 
ін. незважаючи на значну кількість дослі-
джень та різноманітність думок, актуальним 
залишається питання визначення ефектив-
ної методики оцінювання використання ре-
сурсного потенціалу підприємства у процесі 
управління його фінансовою безпекою.

Мета статті — обґрунтування методики 
оцінювання рівня ефективності використан-
ня ресурсного потенціалу в процесі забезпе-
чення фінансової безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова безпека держави посідає важли-
ве місце з-поміж головних питань розвитку 
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ві кількісно-якісних показників можна пода-
ти так, як показано на рис. 1.

на рис. 1 зображено процес аналізу ефек-
тивності використання ресурсного потенціа-
лу підприємства, який складається з декількох 
послідовних етапів:

Етап 1. Постановка цілей, формування 
мети та завдань оцінювання.

оцінювання може здійснюватися з низки 
різних причин. так, наприклад, з метою по-
стійного контролю за використанням ресурсів 
(дає змогу своєчасно відстежувати відхилен-

Рис. 1. Процес аналізу ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства  
(авторська розробка)

Завдання, мета оцінювання вибір методу оцінювання

Підбір оцінюваних параметрів

визначення базових показників / 
очікуваних результатів

Формування шкали оцінювання

кількісна оцінка

трудові ресурси 
Фінансові ресурси

Матеріальні ресурси

Якісна оцінка

інформаційні ресурси 
нематеріальні ресурси

Формування бази розрахованих 
значень проведеної оцінки

Порівняння фактичних значень 
оцінки з нормованими

Формування результативної бази 
даних проведеної оцінки

Формування рішень, рекомендацій, проведення заходів та розробка стратегії  подальших дій  
(виходячи з отриманих результатів)

ня та вносити корективи в роботу); у зв’язку 
зі змінами пропорцій ресурсного потенціалу 
(для визначення змін); у зв’язку зі змінами 
показників діяльності підприємства (для ви-
значення проблем та їх причин) та ін.

Етап 2. вибір методу оцінювання.
цей метод визначається відповідно до 

сформованих на першому етапі завдань. так, 
можуть використовуватись методи постій-
ної загальної перевірки або разової всебічної 
оцінки тощо. саме від обраного методу за-
лежить підбір оцінюваних параметрів, тобто 
визначаються показники, які необхідно проа-
налізувати для отримання необхідного резуль-
тату. Якщо оцінювання проводиться з метою 
постійного контролю, то використовуються 
загальні показники ефективності діяльності. 

у разі всебічного оцінювання кількість показ-
ників та критеріїв значно більша.

За необхідності на даному етапі також 
встановлюються базові показники або ж очі-
кувані результати, формується шкала оціню-
вання, яка дасть змогу визначити всі наявні та 
можливі відхилення показників.

на даному етапі також здійснюється 
розподіл підібраних параметрів на групи: ті, 
що підлягають кількісному оцінюванню, та 
ті, що оцінюються якісно. Загалом кількіс-
не оцінювання проводиться для трудових, 
фінансових та матеріальних ресурсів. Для 
інформаційних та нематеріальних ресурсів 
використовується якісна оцінка. розподіл 
підібраних параметрів на групи оцінювання 
покращує процес аналізу та дає більш ефек-
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тивнішу оцінку використання ресурсного 
потенціалу підприємства.

Етап 3. Проведення оцінювання та фор-
мування бази даних.

Після проведення оцінювання за обра-
ною на попередньому етапі методикою фор-
мується база даних. База даних складається 
зі значень показників, які було розраховано. 
така база дає загальну характеристику ефек-
тивності управління ресурсним потенціалом 
підприємства і містить фактичні значення 
параметрів за результатами аналізу. Якщо на 
другому етапі даного процесу було встанов-
лено бажані чи нормовані значення показни-
ків, то, відповідно, проводиться порівняння 
фактичних значень параметрів із попередньо 
встановленими. так, простежуються всі на-
явні відхилення та зміни. Підсумком даного 
етапу є результативна база даних.

Етап 4. Прийняття рішень.
Даний етап є заключним та результатив-

ним. виходячи із проведеного аналізу отрима-
ної результативної бази даних, визначаються 
подальші дії управлінського персоналу. на 
даному етапі приймаються рішення, форму-
ються стратегії, розробляються рекомендації 
стосовно подальшої діяльності підприємства.

Методика кількісно-якісного аналізу най-
частіше визнається найбільш ефективною та 
дієвою для оцінювання ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу. Для перевір-
ки даної методики авторами обрано підпри-
ємство галузі будівництва ПП «Промресурс», 

показники ефективності фінансової діяльнос-
ті якого зазнали значних змін за 2017–2019 рр. 
(рис. 2).

із рис. 2 видно, що обране підприємство 
зазнало суттєвих змін за показниками ефек-
тивності фінансової діяльності. Метою ана-
лізу є перевірка методики кількісно-якісного 
оцінювання для визначення змін у процесі 
управління ресурсним потенціалом, які впли-
нули на суттєве відхилення показників фінан-
сової діяльності та на стан фінансової безпеки 
даного підприємства загалом.

За обраною методикою базу показників 
розділено на дві групи: для кількісного та для 
якісного оцінювання. у табл. 1 наведено ре-
зультати кількісного оцінювання параметрів 
та їх розрахункові значення за 2017–2019 рр.

Для більш детального оцінювання по-
казники кількісного оцінювання розподілено 
на три блоки за видами ресурсів: показники 
оцінки ефективності використання трудових 
ресурсів, фінансових ресурсів та матеріальних 
ресурсів. такий розподіл дає змогу відстежити 
зміни за кожним із видів ресурсів, що вплива-
ють на показник ефективності.

За результатами кількісного оцінювання 
можна сказати, що за кожним із трьох блоків 
показників простежуються неоднозначні змі-
ни.

Далі необхідно провести якісне оціню-
вання показників. Показники якісного оці-
нювання ефективності використання ресурс-
ного потенціалу наведено в табл. 2.

Рис. 2. Динаміка фінансових результатів ПП «Промресурс» протягом 2017–2019 рр.  
(складено за даними фінансової звітності підприємства)
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Таблиця 1
Показники кількісного оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу ПП «Промресурс» 

(розраховано авторами)

Показники кількісного оцінювання ефективності використання 
потенціалу

рік
2017 2018 2019

трудових ресурсів

коефіцієнт плинності кадрів 0,067 0 0

середньорічна продуктивність праці 114,244 276,089 341,321

Прибуток на одного працівника –11,622 –7,222 22,792

Фінансових ресурсів
коефіцієнт автономії 0,914 1,031 0,523

коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності) 0,491 0,483 0,892

коефіцієнт обіговості активів 2,501 4,387 2,9

рентабельність активів (капіталу) –53,953 –37,712 7,151

Матеріальних ресурсів

Матеріаловіддача 151,206 103,533 172,286

Матеріаломісткість 0,007 0,01 0,006

Прибуток на одиницю матеріальних витрат –15,382 –2,708 11,505

коефіцієнт використання матеріалів 1,214 1,062 1,05

основних фондів

рівень зношення оФ 60,465 54,89 113,445

Фондомісткість 0,017 0,013 0,007

Фондовіддача 59,779 78,385 152,017

Фондорентабельність –608,14 –205,05 1015,126

Таблиця 2
Показники якісного оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу ПП «Промресурс» 

протягом 2017–2019 рр. (результати експертного оцінювання)

Показник

2017

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
в

2018

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
в

2019

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
воцінка 

експерта від 
1 до 10

оцінка 
експерта від 

1 до 10

оцінка 
експерта від 

1 до 10

е
1

е
2

е
 3

е
 1

е
2

е
 3

е
 1

е
 2

е
 3

Знання та досвід персоналу 6 7 5 6 6 7 7 7 7 7 6 7
Якісна конструкторська, технологічна, 
експлуатаційна, ремонтна документація

6 6 5 6 5 5 7 6 6 8 7 7

Права власності на патенти, товарні знаки 
та ін.

1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3

наявність сертифікатів відповідності стан-
дартам якості

7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 8 7

рівень оснащеності сучасними засобами 
комунікації та зв’язку

7 8 5 7 8 8 6 7 7 7 6 7

рівень використання інформаційних сис-
тем і технологій

5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

рівень інформаційного, програмного, тех-
нічного та ін. забезпечення інформаційних 
систем

4 4 6 5 4 5 6 5 5 6 6 6
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Показник

2017

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
в

2018

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
в

2019

с
ер

ед
н

я 
оц

ін
ка

 е
кс

п
ер

ті
воцінка 

експерта від 
1 до 10

оцінка 
експерта від 

1 до 10

оцінка 
експерта від 

1 до 10

е
1

е
2

е
 3

е
 1

е
2

е
 3

е
 1

е
 2

е
 3

Забезпеченість економічною інформацією 9 8 9 9 9 7 8 8 9 8 9 9
Частка наукоємних виробів, послуг та тех-
нологій у їх загальній кількості

1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2

наявність сталих налагоджених зв’язків з 
економічними контрагентами підприєм-
ства, представниками контактних аудито-
рій

8 8 8 8 7 8 9 8 8 9 9 9

імідж підприємства у споживачів і ділових 
партнерів, його ділова репутація

5 8 7 7 5 7 6 6 5 7 7 6

соціально-психологічний клімат у колек-
тиві

8 7 8 8 8 6 7 7 7 7 7 7

корпоративна культура 7 6 6 6 5 6 5 5 7 8 5 7

Продовження таблиці 2

у даному випадку для здійснення якісно-
го аналізу було використано експертний ме-
тод оцінювання (за участю трьох експертів). 
експертне оцінювання проведено за бальною 
системою від 1 до 10 балів (1 — низька ефек-
тивність використання потенціалу, а 10 — ви-
сокий показник ефективності). експертний 
метод включав попереднє оцінювання діяль-
ності досліджуваного підприємства та оціню-
вання наданих показників. Підсумком оціню-
вання є середнє ціле за кожним показником у 
кожному періоді.

Щодо якісного оцінювання, то ситуація 
хоч і є неоднозначною, проте суттєвих змін 
протягом 2017–2019 рр. не відбулося, а зна-
чення показників є більш сталими.

За підсумками кількісного та якісного оці-
нювання можна зробити попередні виснов ки 
та відмітити, що найбільше на зміну ефектив-
ності управління ресурсами ПП «Промре-
сурс» вплинули параметри, що піддавалися 
кількісному оцінюванню.

Для підвищення ефективності даного 
аналізу та формування інформативної резуль-
тативної бази даних необхідно розраховувати 
інтегральний показник ефективності вико-
ристання ресурсного потенціалу (і

евПр
). саме 

визначення такого показника дає найбільш 
точний результат проведеного оцінювання.

Для розрахунку даного показника необ-
хідно досліджувані параметри прорангувати 
в кожній із груп, де показник з порядковим 
значенням 1 матиме найважливіше значен-
ня. Далі необхідно розрахувати коефіцієн-
ти значущості для кожного параметра групи 
(табл. 3).

Для розрахунку коефіцієнтів значущості 
використано формулу

 ( )
( )0,5 1

i
i

m n R
k

m n n

× −
=

× × × −
, (1)

де k
i
 — коефіцієнт значущості параметру; m — 

кількість експертів; n — кількість параметрів; 
R

ij
 — значення ранга, який присвоєний екс-

пертом і-му параметру.
наступним етапом є розрахунок сукупних 

значень показників за кожною групою: трудо-
ві ресурси, фінансові ресурси, матеріальні ре-
сурси, інформаційні ресурси та нематеріальні 
ресурси (тр, Фр, Мт, ір) з 2017 по 2019 роки
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1
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де Пр — параметр ресурсу (тр, Фр, Мр, ір); 
k

i
 — коефіцієнт значущості параметру ПР; 

K
i
 — коефіцієнт параметру ПР.
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За допомогою отриманих за допомогою у 
формулах (1), (2) значень розраховується ін-
тегральний показник ефективності викорис-
тання ресурсного потенціалу,

 і
евПр

 = (k
тр

×тр) + (k
Фр

×Фр) +  
 +(k

Мр
×Мр) + (k

ір
×ір),  (3)

де і
евПр

 — інтегральний показник ефектив-
ності використання ресурсного потенціалу; 
k

тр
 — коефіцієнт значущості тр; k

Фр 
— коефі-

цієнт значущості Фр; k
Мр

 — коефіцієнт значу-
щості Мр; k

ір
 — коефіцієнт значущості ір.

отримані в результаті розрахунку значен-
ня подано в таблиці 4.

у таблиці подано основні зміни за сукуп-
ними значеннями показників ефективності 
тр, Фр, Мт, іт та і

евПр
 протягом 2017–2019 рр. 

Згрупована таким чином база даних показни-
ків дає змогу відстежити зміни за періодами та 
причину їх появи. так, у 2017 р. інтегральний 

Таблиця 3
Коефіцієнти значущості за параметрами ресурсного потенціалу (розраховано авторами)

Параметри за групами, k
i

ранг у 
групі

коефіцієнти 
значущості ki

1. трудові ресурси (тр)

1) коефіцієнт плинності кадрів 3 0,67
2) середньорічна продуктивність праці 1 0,89
3) Прибуток на одного працівника 2 0,78

2. Фінансові ресурси (Фр) 
1) коефіцієнт автономії 4 0,44
2) коефіцієнт покриття (коефіцієнт загальної ліквідності) 2 0,56
3) коефіцієнт обіговості активів 3 0,50
4) рентабельність активів (капіталу) 1 0,61

3. Матеріальні ресурси (Мр) 
1) Матеріаловіддача 1 0,27
2) Матеріаломісткість 8 0,19
3) Прибуток на одиницю матеріальних витрат 2 0,26
4) коефіцієнт використання матеріалів 3 0,25
5) рівень зношення оФ 4 0,24
6) Фондомісткість 5 0,23
7) Фондовіддача 6 0,21
8) Фондорентабельність 7 0,20

4. інформаційні ресурси та нематеріальні ресурси (ір) 
1) Знання та досвід персоналу 1 0,16
2) Якісна конструкторська, технологічна, експлуатаційна, ремонтна 
та ін. документація 12 0,12

3) Права власності на патенти, товарні знаки та ін. 9 0,13

4) наявність сертифікатів відповідності стандартам якості 13 0,11
5) рівень оснащеності сучасними засобами комунікації та зв’язку 2 0,16

6) рівень використання інформаційних систем і технологій 3 0,15

7) рівень інформаційного, програмного, технічного та ін. забезпечен-
ня інформаційних систем 4 0,15
8) Забезпеченість економічною інформацією 5 0,15
9) Частка наукоємних виробів, послуг та технологій у їх загальній 
кількості 6 0,14
10) наявність сталих налагоджених зв’язків з економічними контр-
агентами підприємства, представниками контактних аудиторій 8 0,13
11) імідж підприємства у споживачів і ділових партнерів, його ділова 
репутація 7 0,14

12) соціально-психологічний клімат у колективі 11 0,12

13) корпоративна культура 13 0,11
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показник ефективності використання ресурс-
ного потенціалу характеризувався від’ємним 
значенням показника. Причиною цього слу-
гувала низька ефективність управління фі-
нансовими та матеріальними ресурсами, за 
якими теж спостерігається негативна тенден-
ція. тобто, у цьому році значна збитковість 
підприємства, яка простежувалася на рис. 2, 
виникла через неефективність управління ре-
сурсним потенціалом.

у наступному періоді значення інтеграль-
ного показника значно зросло і збитковість 
ПП «Промресурс» теж знизилась. Причиною 
стали покращення за всіма групами ресур-
сів, особливо трудових (на 159,33 %). Загалом 
зростання і

евПр
 становило 438,25 % у 2018 р. 

так, видно, що ефективність використання 
ресурсів даного підприємства значно покра-
щилась, а використовувана у цьому періоді 
стратегія розвитку підприємства виявилась 
дієвою та ефективною.

найбільші зміни спостерігалися у 2019 р. 
так, і

евПр
 склав 274,97, що є найбільшим зна-

ченням за весь аналізований період. Можна 
спостерігати позитивні зміни за всіма групами 
показників. Значний вплив на зростання зна-
чення досліджуваного показника мало підви-
щення ефективності управління трудовими та 
матеріальними ресурсами. З таблиці видно, 
що показники управління фінансовими та ма-
теріальними ресурсами з від’ємних змінились 
на позитивні значення, що свідчить про ефек-
тивність обраної стратегії управління даними 
групами ресурсної бази. Щодо трудових та 
інформаційних ресурсів, то їх показники по-
стійно зростали з 2017 по 2019 р., тобто управ-
ління цими ресурсами було ефективним.

Попередньо розглянутий рис. 2 пока-
зує, що всі виявлені зміни відобразились на 
результатах фінансової діяльності підпри-
ємства, та, загалом, вплинули на рівень його 

фінансової безпеки. Можна сказати, що обра-
на підприємством стратегія була стратегічно 
правильною і показала позитивний результат. 
Методика управління ресурсним потенціалом 
даного підприємства, обрана у 2018 р. та по-
кращена надалі, є дієвою та ефективною.

Задля підвищення значення інтегрально-
го показника ефективності використання ре-
сурсного потенціалу ПП «Промресурс» може 
використати результативну базу даного аналі-
зу та розробити (чи покращити) існуючу стра-
тегію з метою підвищення рівня фінансової 
безпеки. Підприємству рекомендується по-
кращення методики управління фінансовими 
та матеріальними ресурсами.

Висновки. на практичному прикладі авто-
рами доведено, що кількісно-якісний аналіз 
ефективності управління ресурсним потенці-
алом підприємства є ефективним під час оці-
нювання рівня ефективності використання 
такого ресурсного потенціалу в процесі забез-
печення фінансової безпеки підприємства.

Підтверджено, що за допомогою запропо-
нованого методу оцінювання можна визначи-
ти зміни, що впливають на діяльність та рівень 
фінансової безпеки підприємства. кількісно-
якісний аналіз допомагає відстежувати зміни 
за періодами, групами показників та кожним 
показником окремо. розрахунок інтеграль-
ного показника ефективності використання 
ресурсного потенціалу є важливим показни-
ком оцінювання, який дає змогу приймати 
подальші рішення, розробляти рекомендації 
та вводити зміни в процес управління ресурс-
ною базою підприємства. визначено, що про-
цес оцінювання ефективності використання 
ресурсного потенціалу підприємства є важли-
вим та невід’ємним етапом його діяльності. За 
допомогою оцінювання можна відстежувати, 
контролювати та попереджувати всі небажа-
ні відхилення та зміни, що можуть вплинути 

Таблиця 4
Сукупні значення показників ефективності ТР, ФР, МТ, ІТ та інтегральний показник ЕВРП підприємства 

ПП «Промресурс» за 2017–2019 рр. (розраховано авторами)

Значення 
показників 

еврП

роки абсолютне відхилення, +/- відносне відхилення, %

2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2018

тр 92,47 239,80 321,12 147,33 81,33 159,33 33,92

Фр -31,04 -20,13 6,55 10,92 26,67 35,16 132,54
Мр -132,81 -51,44 175,26 81,37 226,70 61,27 440,69
ір 10,13 10,33 11,10 0,20 0,76 1,98 7,40

і
евПр

-29,50 99,80 274,97 129,29 175,18 438,25 175,54
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на рівень фінансової безпеки підприємства. 
у результаті оцінювання можна сформувати 
ефективну стратегію використання ресурсно-
го потенціалу даного підприємства. Подаль-
шими науковими дослідженнями є діагнос-
тування механізму забезпечення ресурсного 
потенціалу підприємства в умовах дефіциту 
ресурсів та оцінювання його впливу на рівень 
фінансової безпеки підприємства.
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Objective. The purpose of this article is to substantiate the methodology for assessing the level of effi-
ciency of using resource potential in the process of ensuring the financial security of an enterprise.

Methods. In the process of the study, general scientific and specific methods of cognition, methods of 
quantitative and qualitative assessment of the efficiency of using the resource potential were used, an expert 
assessment of the information and intangible resources of the enterprise was carried out, and an integral as-
sessment of the indicator under study was applied.

Results. The process of analyzing the efficiency of using the resource potential of an enterprise, including 
a qualitative and quantitative assessment of indicators, is presented. The influence of the efficiency of using 
the resource potential of the enterprise on the level of its financial security and on the activity as a whole is 
determined. The importance of timely assessment of the effectiveness of using the resource potential of the 
enterprise as an indicator of the financial condition of the enterprise is confirmed. A qualitative and quanti-
tative assessment of the efficiency of using the resource potential of LLC Promresurs was carried out and the 
influence of labor, financial, material, informational and intangible resources on the integral efficiency indi-
cator was determined. The integral indicator of the effectiveness of resource management is calculated. The 
dynamics of the financial results of Promresurs LLC during 2017–2019 was tracked and the influence of 
indicators of the efficiency of using the resource potential on the identified changes was determined. Traced 
by groups of indicators and separately for each of them, qualitative and quantitative changes affecting the 
activities of the enterprise. Changes in the resource potential that influenced the efficiency of the financial 
activities of the enterprise as a whole are determined. The effectiveness and necessity of the proposed evalu-
ation method is proved. Subsequent scientific research is the diagnosis of the mechanism for ensuring the 
resource potential of the enterprise in conditions of a shortage of resources and an assessment of its impact on 
the level of financial security of the enterprise.

Keywords: enterprise resource potential, financial security, resource potential components, financial 
support, expert assessment, integral indicator, significance coefficient, resource potential parameters.
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LATERAL MARKETING TECHNOLOGIES 
IN THE TOURIST SERVICES REGIONAL MARKET

Мета — пошук креативних підходів до формування пропозицій на ринку туристичних послуг, 
які дають змогу подолати одноманітність товарів; створення інноваційного туристичного про-
дукту, що вимагає творчого імпульсу й використання можливостей латерального маркетингу.

Методи. Основними методами дослідження під час вивчення можливостей реалізації техно-
логій латерального маркетингу на регіональному рівні є використання методу наукової індукції та 
дедукції — для розроблення наукових підходів до визначення основних категорій даного виду марке-
тингу, абстрактно-логічного — при визначенні основних проблем розвитку регіонального туризму, 
метод моделювання — під час розроблення концептуальних засад реалізації можливостей техноло-
гій латерального маркетингу, зокрема на територіях, можливості яких недостатньо вивчені та 
не охоплені пропозицією.

Результати. Авторами вивчені можливості латерального маркетингового інструментарію 
як інноваційного підходу до створення нових властивостей товарів та послуг на туристичному 
ринку; досліджені регіональні особливості впровадження технологій латерального маркетингу на 
ринку туристичних послуг.

Ключові слова: ринок туристичних послуг, інноваційний маркетинг, інноваційні підходи, тех-
нології маркетингу, латеральний маркетинг.

Постановка проблеми. сьогодні актуаль-
ним є використання туристського потенціалу 
регіону, що може вплинути на його економіку 
й життя населення загалом. Зауважимо, що в 
цьому контексті зростає роль маркетингу як 
інструментарію розроблення стратегії й такти-
ки розвитку сучасного міста. Без розроблення 

нових маркетингових підходів вивчення про-
грам туризму буде неефективним. у даному 
контексті актуалізується поняття «маркетинг 
території», під яким Ф. котлер мав на увазі 
«маркетинг місць», маркетинг землі й інвес-
тицій інтегруються в поняття маркетингу ін-
вестицій у земельну власність, а туристичний 
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маркетинг відображається поняттям «мар-
кетинг місць відпочинку». За його словами, 
маркетинг місць — це діяльність, що здійсню-
ється з метою створення, підтримки або зміни 
відносин і/або поводження щодо конкретних 
місць [12]. Маркетинг території — це цілеспря-
мована діяльність в інтересах регіонів, міст, їх 
внутрішніх суб’єктів щодо залучення інвести-
цій, туристів, трудових ресурсів, у яких зацікав-
лена територія для забезпечення розвитку [20]. 
Дана діяльність здійснюється з метою створен-
ня, підтримки або зміни престижу території 
на зовнішньому й внутрішньому ринках; під-
вищення привабливості зосереджених при-
родних, матеріально-технічних, фінансових, 
трудових, організаційних, соціальних та інших 
ресурсів, а також можливостей для реалізації й 
відтворення таких ресурсів.

З нашої точки зору, будь-який регіон має 
певну інфраструктуру, яка певним чином 
впливає на утворення та споживання турис-
тичного продукту. Зауважимо, що основними 
ознаками її в сучасних економічних умовах є 
складність спілкування й співробітництва між 
виробниками та споживачами туристичних 
послуг, а також багатовимірність і суперечли-
вість [17]. у даному контексті набувають акту-
альності технології латерального маркетингу 
як ефективного інструменту розвитку регіо-
нального туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
основні категорії латерального маркетин-
гу визначені концептуально Ф. котлером і 
Ф. тріас де Без. саме ці вчені обґрунтували 
основні положення теорії латерального мар-
кетингу. вони стверджували, що маркетин-
гове мислення є більш широким й дозволяє 
доповнити й вийти за межі усталеного про-
цесу формування ринку туристичних послуг, 
який повинен спиратися на потреби цільових 
груп споживачів, здійснювати інноваційний 
прорив, використовувати різноманітні спо-
соби та ситуації використання туристичного 
продукту [12]. Дослідниками було оновлено 
й удосконалено маркетинговий інструмента-
рій, обґрунтовано й розроблено схему проце-
су застосування латерального маркетингу. на 
думку вчених, саме практичний аспект даного 
виду маркетингових рішень дозволяє вироб-
нику орієнтуватися на досягнення принци-
пово нової цінності туристичного продукту, 
задовольняти потреби споживача на високо-
конкурентному ринку.

у працях учених і. гелюти, н. Помірко, 
о. самойленко, о. хоцевич, в. Шукліної 
та ін. окреслені теоретичні аспекти пробле-
ми досліджувалися відмінності латерального 
маркетингу, особливості його впровадження 
та практичного застосування. водночас на 
сьогодні недостатньо вивчено проблему інно-
вацій латерального маркетингу, алгоритму їх 
реалізації, зокрема на регіональному рівні.

Мета статті — пошук креативних підходів 
до формування пропозицій на ринку турис-
тичних послуг, які дають змогу подолати одно-
манітність товарів; створення інноваційного 
туристичного продукту, що вимагає творчого 
імпульсу й використання можливостей лате-
рального маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
актуальним сьогодні на ринку туристичних 
послуг є не лише виявлення потреб спожи-
вачів, але й пошук товарів, які могли б їх за-
довольнити. ідеться про створення нетради-
ційного туристичного продукту, основною 
ознакою якого буде креативний підхід до його 
характеристики та атрибутів, певна модифі-
кованість. саме за допомогою розроблення 
такого продукту відбувається розширення іс-
нуючих сегментів ринку туристичних послуг, 
виявляються додаткові потреби в існуючих та 
потенційних споживачів.

отже, товари чи послуги задовольняють, 
у першу чергу, людську потребу. визначаючи 
маркетинговий підхід як креативну техно-
логію, потрібно зауважити, що набуває акту-
альності не лише інформація про властивості 
туристичного продукту, а й про користь для 
споживача та клієнта.

саме тому, набуває значущості вивчен-
ня потреб покупців туристичного продукту, 
вплив на формування їх потреб. При цьому 
головним завданням стає задоволення цих 
потреб ефективними методами, що робить 
латеральний маркетинговий підхід більш кон-
курентоспроможним [5].

вирішення вищезазначених завдань ви-
магає від туристичної галузі створення та-
кого середовища, яке буде стимулювати до 
генерації ідей, створення різних креативних 
ситуацій використання туристичної послуги 
чи товару, що призведе до його модифікації. 
При цьому маркетингова діяльність повинна 
бути спрямована на вивчення психології спо-
живачів, їх мотивації. При цьому важливим є 
урахування психології інших учасників ринку 
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туристичних послуг з метою виявлення мож-
ливостей впливу на них. така діяльність при-
веде до створення нових видів туристичного 
продукту з використанням інноваційних тех-
нологій, розроблення нових й удосконалення 
традиційних форм реалізації продукції, кана-
лів розподілу і методів виходу на нові ринки.

важливою особливістю латерального 
маркетингу є його орієнтація на модель ринку, 
не фіксовану стандартно, а здатну до модифі-
кації та реструктуризації (ідеться про створен-
ня такого бізнес-середовища, яке перебувало 
тривалий час поза увагою туристичних під-
приємств). саме такий підхід дозволить ство-
рити нові можливості для розвитку ринку 
туристичних послуг з використанням неша-
блонних, креативних стратегічних підходів до 
формування ринкової пропозиції.

латеральний маркетинг створює нове се-
редовище, нову платформу для маркетинго-
вих ідей, що дозволить вирішити проблеми 
конкуренції на ринку туристичних послуг. 
такий підхід дасть змогу подолати одноманіт-
ність товарів і послуг на ринку й сприятиме 
формуванню нестандартного мислення пра-
цівників туристичної галузі («сукупність про-
цесів, призначених для такого використання 
інформації, за якого творчі ідеї генеруються за 
допомогою проникливого реструктурування 
концепцій, накопичених у пам’яті») [16].

отже, визначені основні складові комп-
лексу маркетингу для розвитку регіонального 
туризму (зокрема у Дніпропетровській облас-
ті) (рис. 1).

Ми виходили з положення про те, що 
складовою соціально-економічного розвит-

Рис. 1. Комплекс регіонального маркетингу для розвитку туризму  
у Дніпропетровській області (складено авторами)

ку міста повинен стати маркетинг територій, 
який вважається як новим креативним підхо-
дом до процесу соціальних змін, так і креатив-
ною індустрією. Зміна маркетингової стратегії 
дасть змогу формувати новий імідж регіону за 
допомогою різних видів туризму як потужної 
соціальної сили, що впливає на досягнення в 
соціально-культурній сфері.

Пошук та формування інноваційного ту-
ристичного продукту відбуваються в умовах 
віртуалізації соціального життя суспільства, 
зокрема активізації використання електрон-
них інструментів маркетингу й реклами ту-
ристичного продукту й послуг в інтернеті. 

ідеться про доведення туристичного продукту 
до споживача шляхом створення туристично-
го порталу в мережі інтернет через створення 
й функціонування туристично-інформацій-
ного центру й регіональної логістичної систе-
ми рекреаційної сфери регіону. Ми вважаємо 
важливим надання туристичної інформації 
споживачам, забезпечення їх зручними ін-
струментами пошуку (картосхеми турів), зо-
крема для маломобільних громадян.

важливим було визначення туристичної 
послуги як «сукупності дій у сфері обслугову-
вання, спрямованих на забезпечення і задо-
волення потреб туриста, що відповідає цілям 
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туризму, характеру і спрямованості турпро-
дукту і не суперечить принципам моралі» [3]. 
організація системи взаємодії між виробни-
ками і споживачами на регіональному ринку 
туристичних послуг повинна будуватися за 
вищезазначеними принципами. Зауважимо, 
що латеральний маркетинг повною мірою від-
повідає цим вимогам.

також важлива думка «гуру» маркетингу 
Філіпа котлера, який стверджував, що біль-
шість нових цікавих продуктів (туристичний 
продукт не є винятком) народжуються саме 
«на перетині ідей» [12]. ідеться про поєднан-
ня непоєднуваних речей, які й дають творчий 
імпульс для створення інноваційних продук-
тів. такий підхід став основою концепції ла-
терального маркетингу, використання якого 
дає змогу створити нові ринки, нові катего-
рії та сформувати новий попит. латеральний 
маркетинг базується на пошуку нових можли-

востей шляхом звернення до одного або кіль-
кох бажань споживача, які були відкинуті при 
попередньому визначенні товару чи послуги 
і сприяли розумінню того, що необхідно змі-
нювати сам товар.

основними напрямами розвитку іннова-
цій у туризмі на регіональному рівні визначе-
ні управлінські інновації, сервісні інновації та 
технологічні інновації (рис. 2). так, сервісні 
інновації передбачають врахування особливос-
тей культури та звичаїв туристично-рекреацій-
них зон регіону, які виступають стимулом для 
активних ціннісних змін і умов для підтримки 
і розвитку творчого, духовного, культурного та 
мистецького потенціалу регіонів. технології 
латерального маркетингу сприяють культур-
ному розвитку регіону, що зрештою покращує 
інвестиційний клімат, стимулює процес отри-
мання додаткових ресурсів для розвитку регіо-
нальної економіки та інфраструктури.

Рис. 2. Напрямки розвитку інновацій у туризмі на регіональному рівні  
(складено авторами)

Як показало наше дослідження, украї-
на має можливості й ресурси для підвищен-
ня конкурентоспроможності у сфері надання 
туристичних послуг й обслуговування спо-
живачів на регіональному рівні туріндустрії 
(вигідне географічне положення; розвинута 
транспортна інфраструктура; науково-техніч-
ний потенціал; наявність висококваліфікова-
них кадрів тощо). три складові: виїзний (зару-
біжний) туризм; внутрішній туриз та в’їзний 
(іноземний) туризм сприяють розвитку ту-
ристичної галузі україни. Про привабливість 
україни як стратегічного партнера Євросоюзу 
щодо розбудови світового інтегрованого рин-

ку туристичних послуг свідчать дані, наведені 
на рис. 3.

важливим етапом розвитку ринку турис-
тичних послуг є прийняття «стратегії сталого 
розвитку україни на період до 2020 р.», яка ба-
зується на принципах латерального маркетингу, 
які пропонується реалізовувати для просування 
бренду «україна — країна, приваблива для ту-
ризму» як візитівки національного туристич-
ного продукту. реалізація стратегії потребує 
інноваційних технологій популяризації регіо-
нальних туристичних ринків у світовому інфор-
маційному просторі; удосконалення правових 
засад регулювання туристичних відносин тощо.
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отримані відомості щодо в’їзду іноземних 
громадян в україну за країнами, з яких вони 
прибули у 2018 р., демонструють популярність 
україни серед інших держав. ці дані дозволять 
більш ретельно розвивати й планувати діяль-
ність туроператорів та туристичних агентств і 
передбачають зміни в інституційно-правових 
засадах розвитку ринку туристичних послуг 
(рис. 4).

регіональний підхід передбачає усвідом-
лення певного регіону як самостійної систе-
ми, яка має сукупність елементів та зовнішніх 
зв’язків, тобто його можна вважати багатови-
мірною структурою. така структура виникає 
на основі взаємодії виробничих, демографіч-

них та інших ресурсних складових 
економіки територіального утво-
рення. водночас регіон виступає як 
просторова система, яка має багато 
структурних частин і яка гармонійно 
взаємодіє із зовнішнім середовищем. 
нині туризм суттєво впливає на еко-
номіку регіонів, характер туристської 
діяльності, яка місить у собі багато 
елементів. До основних складових 
елементів туризму як великої еконо-
мічної регіональної системи можна 
зарахувати виробництво туристичних 
послуг, формування, реалізацію та 
споживання туристичного продукту.

на думку багатьох учених такий 
підхід сьогодні є найбільш прогресив-
ним та ефективним способом досяг-
нути креативності процесу створення 

туристичного продукту та надання йому но-
вого творчого імпульсу. головним завданням 
латерального маркетингу стає його відхід від 
традиційних способів конкуренції, адже для 
нього характерні поєднання властивостей 
декількох складових на основі асоціативної 
логіки, інсайту, раптового розуміння того, як 
можна вирішити проблему чи завдання [2].

сьогодні традиційні канали комунікації та 
рекламні повідомлення не завжди ефективно 
спрацьовують і досягають мети. споживач час-
то сприймає ринок туристичних послуг як пев-
ну фіксовану модель, яка не викликає інтерес. 
саме тому пріоритетним завданням при ство-
ренні туристичного продукту повинно стати 

надання йому інновацій-
них якостей, які утворю-
ють нестандартну компо-
зицію певних елементів 
[1]. відбувається «лате-
ральний зсув», коли завдя-
ки креативному рішенню 
можна отримати продукт, 
який буде творчим рішен-
ням, з характерним роз-
ривом логічних зв’язків. 
своєю чергою це буде 
слугувати змінам сутнос-
ті туристичного продукту 
в бік нової нестандартної 
комбінації його якостей, 
а отже, сприятиме появі 
нових комбінацій існую-
чих ресурсів.

Рис. 3. В’їзд іноземців в Україну із не прикордонних територій 
порівняно, тис. осіб за шість місяців 2018–2019 рр.  

(складено авторами на основі [15, 16])

Рис. 4. Прибуття іноземних громадян в Україну у 2018 році  
(складно авторами на основі [11, 14–15])
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сьогодні набуває популярності субкуль-
турний вид туризму, який отримав назву 
«сталкінг» (самовільне дослідження промис-
лових об’єктів) [5]. Зауважимо, що постінду-
стріальне суспільство сформувало освіченого, 
незалежно мислячого туриста, який шукає 
нових вражень та досвіду, прагне досліджува-
ти технічні артефакти як важливий сегмент 
регіонального індустріально-туристичного 
комплексу. Формування мотивації до озна-
йомлення з об’єктами промислового туризму 
потребує динамічних змін на ринку туристич-
них послуг у напрямку творчих підходів до 
створення нестандартного туристичного про-
дукту. естетика депресивного ландшафту ви-
магає креативних підходів до функціонуван-
ня туристичних атракцій та їх використання 
як об’єктів промислового туризму. у даному 
контексті важливим є перенесення акцентів 
з вивчення потреб цільової аудиторії на сам 
процес створення нетрадиційного туристич-
ного продукту, який характеризується нови-
ми функціями і креативними властивостями. 
сприятимуть популяризації таких об’єктів 
технології латерального маркетингу, який 
демонструє нові модифіковані зв’язки та не-
стандартну скомбінованість елементів. Зокре-
ма, шахтний туризм можна розглядати як піз-
навальний, розважальний, пригодницький, 
лікувальний тощо. у сегментах промислового 
комплексу ці вияви поєднуються здебільшого 
в нових нестандартних комбінаціях, логічний 
зв’язок яких піддається сумніву, а отже, вима-
гає змін у творчості й креативному підході.

основним напрямом діяльності турист-
ської організації є процес розроблення і про-
сування туристського продукту на ринок. 
розроблення нового туристського продукту є 
найвідповідальнішим, тому саме цей етап по-
требує створення програмного продукту, що 
забезпечує інформаційну підтримку процесу 
ухвалення рішення. Для ухвалення рішен-
ня найважливішим є, по-перше, швидкість 
процесу ухвалення рішення, по-друге, об-
ґрунтованість вибору маршруту, транспорт-
них засобів, місця мешкання тощо. Для цьо-
го необхідне створення моделі, що дозволяє 
варіювати можливі варіанти маршрутів, про-
раховувати найвигідніші; здійснювати цінове 
опрацьовування; прогнозувати попит і попу-
лярність нових турів; проводити модельний 
експеримент, імітуючий «експериментальний 
заїзд».

успішне функціонування фірми на рин-
ку туристського бізнесу практично немож-
ливо без використовування сучасних інфор-
маційних технологій. специфіка технології 
розроблення і реалізації турпродукту вимагає 
таких систем, які в найкоротші терміни нада-
вали б відомості про доступність транспорт-
них засобів і можливості розміщення турис-
тів, забезпечували б швидке резервування і 
бронювання місць, а також автоматизацію 
вирішення допоміжних завдань під час надан-
ня турпослуг (паралельне оформлення таких 
документів, як квитки, рахунки і путівники, 
забезпечення розрахунковою і довідковою ін-
формацією тощо). це можливо за умови ши-
рокого використовування в туризмі сучасних 
комп’ютерних технологій оброблення і пере-
давання інформації.

Засоби автоматизації роботи туропера-
торів і турагентів на ринку представлені про-
дуктами, наведеними в праці [3]. розроблення 
спеціалізованих програмних продуктів для ту-
ристського бізнесу нині ведуть декілька фірм: 
«Мегатек» (програма «Майстер-тур», «арім-
софт» (програми «turWin», «Чартер», «овір»), 
«само-софт» (програма «само-тур»), «ту-
ристські технології» (програма комплексної 
автоматизації «туристський офіс»), «інтур-
софт» (програма «інтур-софт»), aNt-group 
(система aNt-group), «рек-софт» (комплекс 
«едельвейс», «Барсум», «реконлайн») та ін.

Висновки. отже, головним завданням ла-
терального маркетингу є відхід від традицій-
них способів конкуренції і надання проце-
су створення туристичного продукту нового 
креативного імпульсу. система генерування 
ідей сприятиме формуванню латерального 
(нешаблонного) мислення як творців, так і 
споживачів, а отже, виступатиме ефективним 
інструментом просування туристичного про-
дукту на ринку послуг.
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Objective. The multidimensionality of the modern market of tourist services requires innovative ap-
proaches to the creation of new types of tourist product, innovative technologies, improvement of forms of 
product promotion. Today, the need to achieve a systematic and continuous development of the market of 
tourist services through marketing activities, which will contribute to a positive result in the development of 
the tourism industry. The choice of development strategy is a priority, it defines the marketing of services as a 
specific and special type of activity that affects the formation of the social environment and living conditions 
of society and the region. We are talking about non-standard approaches to creating a new market for travel 
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services, which involves the introduction of lateral marketing technologies, the implementation of which is 
insufficiently studied.

Methods. The main methods of research in studying the possibilities of implementation of technologies of 
lateral marketing at the regional level are the method of scientific induction and deduction — for the develop-
ment of scientific approaches to the definition of the main categories of this type of marketing, abstract-logi-
cal — when identifying the main problems of development of regional tourism, the method of modeling — in the 
development of conceptual basics of realizing the possibilities of lateral marketing technologies, in particular in 
territories, the possibilities of which are insufficiently studied and not covered by the proposals tion.

Results. The authors examined the possibilities of lateral marketing tools as an innovative approach to 
the creation of new properties of goods and services in the tourism market; regional peculiarities of the intro-
duction of lateral marketing technologies in the tourist services market are investigated.

Keywords: tourist services market, innovative marketing, innovative approaches, marketing technolo-
gies, lateral marketing.
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Мета — визначити роль аромамаркетингу в торгівлі, охарактеризувати особливості вико-
ристання ароматів під час продажу товарів, а також сформувати визначальні результати впливу 
аромамаркетингу на споживачів у торговельному просторі.

Методи. Теоретичною базою дослідження виступають роботи закордонних та вітчизняних 
учених щодо дослідження емоційного впливу на споживача через органи нюху в торговельному про-
сторі. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження використано загальнонаукові ме-
тоди та прийоми пізнання: абстрактно-логічний, теоретичне узагальнення і порівняння, аналіз і 
синтез, індукція та дедукція, групування.

Результати. У статті визначено роль аромамаркетингу як ефективного інструменту впливу 
на споживацьку поведінку. Визначено, що аромати мають значний вплив на свідомість людини 
та на її вчинки. Запропоновано розглядати аромамаркетинг у торгівлі як збудження емоцій спо-
живачів відповідним ароматом у торговельному просторі для заохочення здійснення купівлі, що за-
безпечить ритейлу отримання прибутку та конкурентні переваги на ринку. З’ясовано, що метою 
арoмамаркетингу є залучення уваги споживачів до товарів та торговельного об’єкта відповідним 
ароматом, що спонукатиме їх до здійснення купівель. Досліджено вплив ароматів на підсвідо-
мість споживача та його емоції. Наведено спектр дії аромамаркетингу в торговельному просто-

© о. М. Данкеєва, 2020



66

Торгівля і ринок України  № 1(47) 2020	 	 ISSN	2079-4762

рі. Сформульовано можливості, які надає застосування аромамаркетингу сучасним торговельним 
підприємствам. З’ясовано, що аромамаркетинг базується на здатності ароматів провокувати 
певні емоції, реакції, спогади й асоціації. Досліджено вплив ароматів на підсвідомість і емоційну 
поведінку споживача в торговельному просторі. Визначено, як ароматизація приміщень здатна 
викликати відповідну реакцію людини на певні аромати в торговельному просторі. Запропоновано 
послідовність впливу ароматів на споживачів під час вибору товарів у торговельному просторі. 
Встановлено основні визначальні результати впливу на споживачів у торговельному просторі при 
здійсненні купівлі.

Ключові слова: аромамаркетинг, споживацька поведінка, емоції, вплив ароматів, асоціації, 
емоційний зв’язок, торговельний простір.

гол, Д. Зінчук, М. окландер, т. окландер [5], 
л. Пашук — вважають його інструментом 
ней ромаркетингу, який вивчає емоційні, ког-
нітивні та сенсорні реакції людини на певні 
подразники: кольори, звуки, запахи. Як метод 
впливу на споживачів у торговельному про-
сторі, аромамаркетинг почали досліджувати на 
початку нинішнього століття такі закордонні 
вчені, як: е. райс, Дж. траут [6], М. линстром 
[3], Д. Залтман [1], роджер Дули, а. хірш та 
ін. серед вітчизняних дослідників, які своїми 
опрацьовуваннями доводять перспективність 
розвитку напряму аромамаркетингу, виділя-
ються роботи: М. окландера, т. окландер [5], 
а. Дериколенко [7], а. Зумбарехи [8], н. Бо-
родкіної, і. царук [9], н. скригун [10] та ін. але 
незважаючи на значні наукові експерименти, 
присвячені проблемам аромамаркетингу, його 
вплив на споживачів у торговельному просторі 
потребує постійних спостережень та аналізу.

Мета статті — визначити роль аромамар-
кетингу в торгівлі, охарактеризувати особли-
вості використання ароматів під час продажу 
товарів, а також сформувати визначальні ре-
зультати впливу аромамаркетингу на спожи-
вачів у торговельному просторі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
нюх є одним із базових чуттів людини і єди-
ним органом чуття, який неможливо ігнору-
вати. він є найбільш ефективним способом 
пізнання людиною навколишнього світу, адже 
він прямо передає сигнали в ту частину мозку, 
що відповідає за людські емоції. інформація, 
одержувана органами нюху людини, впливає 
на прийняття того або іншого рішення. також 
нюх на 75 % випереджає інші органи чуття по 
силі емоційного впливу на людину, що зна-
чно підвищує запам’ятовуваність подій, ре-
чей, людей. встановлено, що мозок порівнює 
знайомі аромати, які зберігаються в пам’яті. 
Через це людина може згадати аромат, який 
викликав у неї певні емоції, із точністю 65 % 

Постановка проблеми. нині, під час про-
дажу товарів дедалі частіше підприємства тор-
гівлі застосовують емоційну складову впливу 
на споживачів. це пояснюється тим, що су-
часний споживач вже не є раціональним, для 
якого характерним було задоволення потреби 
в одержанні корисності при купівлі та спо-
живанні певного товару. сучасні технології 
досліджень поведінки споживачів змістилися 
в бік вивчення підсвідомих процесів: емоцій, 
мислення, пізнання, які відбуваються у голов-
ному мозку при оцінюванні інформації про 
товари, торговельні підприємства тощо. це 
стало причиною постійного пошуку підпри-
ємствами так званих емоційних споживаць-
ких тригерів. тому у своїй активній збутовій 
діяльності підприємства торгівлі використо-
вують різноманітні засоби емоційного впливу 
для привертання уваги споживачів. одним з 
ефективних засобів емоційного стимулятора, 
який здатен збільшити зацікавленість людини 
до торговельного об’єкта та встановити силь-
ний зв’язок між підприємством та споживчою 
аудиторією, і, таким чином, збільшувати про-
даж, вважають аромамаркетинг. його прийо-
ми та межі застосування постійно розширю-
ються і стають популярнішими в практичній 
діяльності.

Питання аромамаркетингу також акту-
ально в умовах перенасиченості товарних 
пропозицій, зниження споживчої активності, 
звиклості покупців до комунікаційних заходів 
маркетингу: реклами, стимулювання продажу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
слід зазначити, що в загальному розумінні 
аромамаркетинг є предметом досліджень й 
об’єктом постійного спостереження впро-
довж останніх 30 років з-поміж фахівців різ-
них царин: маркетингу, біології, хімії, меди-
цини, психології. низка дослідників, таких 
як: Д. Залтман [1], в. вудвуд [2], М. лин-
стром [3], а. трайндл, о. Босак [4], о. гу-
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через рік, тоді як точність зорової пам’яті — 
50 % вже через чотири місяці.

отже, аромати мають значний вплив на сві-
домість людини та на її вчинки. такі висновки 
надали підставу науковцям досліджувати вплив 
ароматів на емоції споживачів при відвідуванні 
торговельного простору та виборі товарів.

Згідно з дослідженням н. скригун, завдя-
ки ароматам можна керувати підсвідомістю 
людей, адже запахи сприяють відродженню 
спогадів. різні аромати можуть провокувати 
певні емоції, реакції, спогади й асоціації. на 
цьому принципі й ґрунтується механізм аро-
мамаркетингу [10, с. 106].

аналіз наукової літератури щодо визна-
чення поняття «аромамаркетинг» показав, що 
особливо точно його сутність розкрито у ав-
торів: о. Босак, яка визначає аромамаркетинг, 
як вплив на споживача через органи нюху [4, 
с. 78]; т. окландер — характеризує аромамар-
кетинг нематеріальним методом стимулю-
вання збуту, в основі якого лежить вплив на 
емоційний стан людини за допомогою арома-
тизаторів й ароматизації повітря природного 
та штучного походження [5, с. 99]; н. скри-
гун, яка зазначає, що аромамаркетинг — по-
тужний та ефективний інструмент сучасних 
продажів [10, с. 107], та в. вудвуд — вважає 
аромамаркетинг підвидом нейромаркетингу, 
який впливає на підсвідомість споживачів за 
допомогою аромату [2, с. 211].

отже, спираючись на наведені визначен-
ня, запропоновано поняття аромамаркетингу 
в торгівлі, — це збудження емоцій споживачів 
відповідним ароматом у торговельному про-
сторі для заохочення здійснення купівлі, що 
забезпечує ритейлу отримання прибутку та 
конкурентні переваги на ринку.

Застосування аромамаркетингу під час 
продажу товарів має широкий спектр дії. у 
торговельному просторі найбільш використо-
вуються:

 — аромадизайн приміщень будь-якої 
площі — простір приміщення наповнюється 
ароматом, який налаштовує споживача на по-
зитивне сприйняття запропонованого асорти-
менту, та, як наслідок, здійснення купівлі;

 — аромаклінінг — нейтралізація небажа-
них або неприємних запахів у торговельному 
просторі;

 — ароматизація поліграфії — ароматиза-
ція друкованої продукції, найчастіше — сти-
мулююча реклама товару;

 — ароматизація бренду — навмисне ство-
рення асоціативного емоційного зв’язку пев-
ного аромату з конкретною торговою маркою, 
окремим товаром; використовується як від-
мінна ознака з-поміж конкурентних торгових 
марок, товарів.

технологія аромамаркетингу [9, с. 50] ви-
користовується для досягнення двох цілей: 
збільшити обсяги продажів продукту та при-
вернути увагу, створити відповідний настрій, 
адже через аромат можна передати безліч емо-
цій — радість, смуток, ностальгію, романтику, 
захоплення. і. рюмшина визначає мету арома-
маркетингу в торговельній залі, як активіза-
цію купівельної поведінки споживачів за до-
помогою запахів, що сприятиме позитивному 
настрою [11, с. 42]. т. окландер бачить мету у: 
залученні клієнтів та їхнє втримання у тор-
говельній залі магазину; спонуканні до здій-
снення покупок і збільшення обсягів прода-
жів; створенні розслаблюючої обстановки для 
клієнтів; гармонізації відносин у трудовому 
колективі [5, с. 99]. і. гаврилова додає до пере-
ліченого досягнення мети аромамаркетингу у: 
підкресленні стилю, тематики і статусі закла-
ду; створюванні для покупців святкової і при-
ємної атмосфери; виділенні певного сегменту 
товарів; стимулюванні повторного відвідання 
торгових об’єктів; підвищенні продуктивності 
праці й просто вирішення проблеми неприєм-
них запахів [12, с. 7].

Підсумовуючи наведені дослідниками 
цілі аромамаркетингу, можна визначити, що 
впровадження в діяльність аромамаркетингу 
надає сучасним підприємствам торгівлі мож-
ливість:

 — викликати позитивні емоції при знахо-
дженні в торговельному приміщенні;

 — стати найсильнішим засобом комуні-
кації з відвідувачем і нагадуванням про окре-
ме торговельне підприємство;

 — зробити час перебування в торговому 
приміщенні більш ефективним (спричинить 
збільшення середнього чеку);

 — стимулювати імпульсні покупки;
 — заохотити повторне відвідування;
 — покращити орієнтацію у просторі ма-

газину;
 — поліпшити настрій покупця;
 — подовжити час знаходження в торго-

вельному просторі;
 — надати інформацію про якість товару: 

його свіжість, вишуканість, потужність та ін.
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усі перелічені вище чинники впливу на 
споживачів аромакомпонентами допоможуть 
стати торговельному підприємству конкурен-
тоспроможним на рику та отримувати біль-
ший прибуток.

Проте вплив на людські емоції за допо-
могою різних подразників, у тому числі й 
ароматів, завжди викликало у скептиків ба-
гато суперечок, сумнівів, негативу. упродовж 
останніх десятиліть численні дослідження, 
описані авторами у працях [1; 3; 6; 13], були 
проведені всесвітньо відомими провідними 
компаніями, такими як: coca-cola, Pepsi, 
general Мotors, Nestle, Proctor&gamble, 
Samsung, chWarZkoPf&hENkEl та ін., 
намагалися дати відповідь на ключове запи-
тання: чого очікує сучасний споживач? отри-
мані результати експериментів дали можли-
вість обґрунтувати необхідність застосування 
емоційного впливу на споживачів, а також 
дозволили встановити, як саме аромамарке-
тинг впливає на споживацьку поведінку при 
відвідуванні магазину і здійсненні купівлі. ви-
явилося, що:

 — покупці охоче купують товари в арома-
тизованих відділах, порівняно з не ароматизо-
ваними;

 — 80 % потенційних покупців, заходячи в 
приміщення торгівлі з приємним запахом, го-

тові здійснювати покупки навіть, якщо вони 
спочатку не хотіли нічого купувати;

 — кількість покупців збільшується що-
найменше вдвічі в магазинах із правильно пі-
дібраним ароматом;

 — люди проводять на 20 % більше часу в 
ароматизованих магазинах, ніж у не аромати-
зованих;

 — покупці роблять на 40 % більше поку-
пок на підприємствах торгівлі з приємним за-
пахом всередині;

 — самі покупці відзначають зниження 
рівня стресу і дратівливості у магазинах із роз-
слаблюючими ароматами;

 — більш, ніж на 10 % збільшується кіль-
кість імпульсних покупок в магазинах, які 
використовують аромати, загальна відвідува-
ність таких магазинів залишається стабільно 
високою.

також за допомогою зазначених дослі-
джень було встановлено: які запахи виклика-
ють емоції збудження, спокою, дратівливості 
тощо, а також, які саме асоціації викликає 
певний аромат у людини. таким чином було 
визначено, як ароматизація приміщень здатна 
викликати відповідну реакцію людини на пев-
ні аромати в торговельному просторі. у табл. 1 
наведено аромати, які асоціюються з окремим 
товаром. асоціації, своєю чергою, виклика-

Таблиця 1
Особливості використання ароматів під час продажу товарів  

(розроблено автором на основі [3; 4; 6; 9; 11–13])

аромат впливу асоціації реакція рекомендовані товари для продажу

лаванда Порядок, простір розслаблення одяг, текстиль для дому, прикраси, 
косметичні товари

Жасмин витонченість, вишука-
ність

розслаблення Посуд, подарунки, прикраси, ткани-
на

троянда свіжість, молодість концентрація 
уваги

товари для жінок, подарунки, іграш-
ки, прикраси

ромашка свіжість молодості і краса розслаблення косметичні та лікарські засоби, това-
ри для побуту

лимон Чистота, свіжість концентрація 
уваги

товари для дому, побутова хімія, сан-
техніка, матеріали для обробки, вида-
лення неприємних запахів

цитрус (манда-
рин,
апельсин) 

свято, надія концентрація 
уваги

овочі, новорічні подарунки, одяг, 
білизна, видалення неприємних 
запахів

екзотичні 
фрукти

Бадьорість, чистота Зняття стресу Продовольчі, книжні, одягу, білизни, 
взуття

груша Десерт, відпочинок Збудження апе-
титу

Безалкогольні напої, кулінарія
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таким чином, аромамаркетинг має такі 
визначальні результати впливу на споживачів 
у торговельному просторі:

— аромати тісно пов’язані з пам’яттю і 
швидше за все інше збуджують пам’ять. отже, 
знайомий аромат матиме результат впливу: 
певний аромат — певний товар;

— аромати впливають на психоемоцій-
ний стан людини. Правильно обраний аромат 
може створювати емоційно-позитивне став-
лення до торговельного об’єкта, товару. отже, 
за рахунок емоційної складової — результат 
впливу: аромат — позитивні емоції;

— аромат має сильний вплив на підсвідо-
мість і тим самим викликає певну реакцію та 
спонукає до дії. отже, за рахунок впливу на 
підсвідомість — результат впливу: аромат — 
мотивація до купівлі.

Підсумовуючи, хочемо ще раз наголоси-
ти, що аромамаркетинг заснований передусім 
на чуттях, що виникають у споживача до то-

аромат впливу асоціації реакція рекомендовані товари для продажу

Полуниця солодке життя розслаблення, 
відчуття свята

Жіноча білизна, подарунки

огірок свіжість, апетит Збудження фан-
тазії

Посуд, кришталь, продукти харчу-
вання

кавун свіжість, відпочинок, 
десерт

оживляє Продукти харчування, напої, іграшки

кава вишуканість, благопо-
луччя, бадьорість

концентрація 
уваги

кава, шоколад, сигари, солодощі, 
східні товари

Шоколад радість, насолода концентрація 
уваги

кулінарія, кондитерські вироби

спеції апетит Збудження апе-
титу

М’ясо, бакалія 

випічка апетит, затишок, безпека Збудження апе-
титу

випічка, хліб, продукти харчування, 
товари для дому

М’ята спокій, затишок Зниження дратів-
ливості

інтер’єри, меблі 

ваніль тепло, безпека, розслаб-
лення

Зниження дратів-
ливості

Побутова техніка, інтер’єри, меблі, 
кондитерські вироби

гриль смачно, підбадьорливо, 
заманливо

Збудження апе-
титу

Продукти харчування

Шкіра Дорого, вишукано, 
елітно

кураж автомобілі, взуття, верхній одяг, по-
дарунки

Папір надійно, перевірено 
часом

спокій книжки, антикваріат, подарунки

Морське пові-
тря 

розслаблення, заманливо Зняття стресу товари для спорту, туризму

Дерево Якість, стабільність, за-
тишок 

Зниження дратів-
ливості

Меблі, інтер’єри, подарунки, товари 
для дому, вина

Якісний тютюн Мужність, сила, вишука-
ність 

кураж вина, сигарети, товари для спорту, 
туризму, рибальства, книжки 

Продовження таблиці 1

ють певну реакцію у покупців і, таким чином, 
впливають на їх вибір товарів та здійснення 
купівлі.

Досвід попередніх досліджень, а також 
узагальнені дані табл. 1 надали підставу вста-
новити послідовність впливу аромату на спо-
живачів під час вибору товарів у торговельно-
му просторі:

1. аромат впливу — органи нюху збуджу-
ються відповідним ароматом.

2. емоції — аромат збуджує підсвідомість, 
що викликає певні емоції.

3. Пам’ять — емоційне збудження викли-
кає згадування події, міста, товари тощо.

4. асоціації — згадування події, міста, то-
вару викликають асоціації.

5. реакція — відповідь мозку на виклика-
ну асоціацію.

6. Мотивація до купівлі — при позитивних 
емоціях, асоціаціях — реакція мозку швидше 
викликає мотивацію до купівлі товару.
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варів, торговельних підприємств тощо завдя-
ки впливу аромату на емоції, які похитнути 
складніше, ніж раціональне обґрунтування. 
тому, що більша емоційна складова впливу, то 
ймовірність, що споживачі здійснять купів-
лю — вища.

Висновки. З огляду на те, що в сучасному 
світі у людей перевантажені зорові та слухові 
аналізатори, використання нюхового аналіза-
тора має великі перспективи і дозволяє досяг-
ти необхідного ефекту в торговельному про-
сторі: аромати, впливаючи на підкорку мозку, 
викликають у людини стан ейфорії, коли ро-
зумний підхід до купівель відходить на другий 
план. аромамаркетинг допомагає не тільки 
привернути увагу споживачів до торговель-
ного простору, але і сприяє тому, що покупці 
затримаються в ньому, де потім, за допомогою 
запахів, асоціацій і емоцій буде встановлений 
міцний емоційний зв’язок. це пояснює необ-
хідність використання ароматів при продажу 
товарів, які посилюють його вплив на спо-
живачів, підштовхне до здійснення купівлі, 
та, тим самим, забезпечать торговельному 
об’єкту підвищення ефективності діяльності, 
а також посилять його конкурентне станови-
ще на ринку.

напрями подальших наукових опрацьо-
вувань будуть скеровані на дослідження впли-
ву аромамаркетингу залежно від вікової та 
гендерної приналежності.
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Objective. The goal is to determine the purpose of aromatic marketing in trade, to characterize the 
features of the use of aromas in the sale of goods, as well as to form the decisive results of the influence of 
aromatic marketing on consumers in the retail space.

Methods. The theoretical basis of the research is the work of foreign and domestic scientists on the study 
of the emotional impact on the consumer through the sense of smell in the trading space. To achieve this goal 
in the research process, general scientific methods and cognition methods were used: abstract-logical, theo-
retical generalization and comparison, analysis and synthesis, induction and deduction, grouping.

Results. The article defines the purpose of aromatic marketing as an effective tool for influencing con-
sumer behavior. It is determined that aromas have a special effect on the consciousness of a person and on his 
actions. It is proposed to consider aromatherapy marketing in trade as the stimulation of consumer emotions 
by the corresponding aroma in the trading space for making a purchase, which ensures retail profit making 
and competitive advantages in the market. It has been established that the goal of aromamarketing is to at-
tract the attention of consumers to goods and a retail object with an appropriate aroma, encourages them to 
make purchases. The effect of aromas on the consumer’s subconscious and his emotions is investigated. The 
spectrum of aromatherapy marketing in the retail space is given. The possibilities that aromatherapy market-
ing provides to modern trading enterprises are formulated. It is disclosed that aromatic marketing is based 
on the ability of aromas to provoke certain emotions, reactions, memories and associations. The influence 
of aromas on the subconscious and emotional behavior of consumers in the retail space is investigated. It is 
determined how the aromatization of premises can cause a person to respond to aromas in the retail space. 
The sequence of the influence of aromas on consumers when choosing products in the retail space is proposed. 
The main determining results of the impact on consumers in the retail space when making a purchase are 
established.

Key words: aroma marketing, consumer behavior, emotions, the influence of aromas, associations, 
emotional connection, retail space.
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DOMESTIC COMPANIES IN THE COSMETICS MARKET OF UKRAINE  
COMPETITIVE POSITIONS: MARKETING ASPECT

Мета — визначити конкурентні позиції вітчизняних компаній на косметичному ринку 
України.

Методи. Використано методи аналізу та синтезу (під час вивчення та узагальнення чинників, 
які впливають на розвиток світового та вітчизняного косметичного ринку), метод експертних 
оцінок (для виокремлення головних чинників успіху косметичних компаній), матричний метод (під 
час побудови й аналізу матриці конкурентного профілю косметичних компаній на вітчизняному 
ринку косметики).

Результати. У статті проаналізовано конкурентні позиції вітчизняних компаній на косме-
тичному ринку України. Встановлено, що тенденції розвитку українського ринку косметики упро-
довж останніх років відповідають тенденціям світового ринку, галузь активно розвивається, по-
пит на косметичну продукцію зростає. У процесі дослідження визначено чинники, які впливають 
на розвиток світового та вітчизняного косметичного ринку, та виокремлено основні з них: старін-
ня населення, доходи населення, розвиток соціальних мереж, пришвидшення урбанізації, зростання 
потреб у нових продуктах. Також у статті виділено основні чинники успіху косметичних компа-
ній: різноманітність асортименту, помірні ціни; якість продукції, висока швидкість доставки в 
разі замовлення в Інтернеті; дизайн продукції, відомість торговельної марки, наявність чоловічих 
косметичних засобів, наявність знижок, склад продукції, тестування косметичних засобів на тва-
ринах. Побудова матриці конкурентного профілю косметичних компаній на вітчизняному ринку 
косметики дала змогу встановити, що на українському ринку лідером є L’Oreal. Челенджерами при 
цьому виступають Procter&Gamble та Oriflame, конкурентами-послідовниками на ринку Unilever 
Group та українська компанія Біокон, український виробник косметики — «Ельф» — виявився аут-
сайдером ринку. Запропоновано маркетингові кроки щодо зміцнення позицій та завоювання більшої 
частки ринку вітчизняних конкурентів на ринку косметичних засобів України.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості розроблення пропозицій 
щодо формування ефективних маркетингових стратегій вітчизняних виробників косметичної про-
дукції на ринку України.

Ключові слова: косметичний ринок, конкуренція, конкурентоспроможність, маркетинг, про-
сування, конкурентна позиція.
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Постановка проблеми. на українсько-
му ринку косметичної продукції тривалий 
час панує стереотип щодо поганої якості ві-
тчизняної продукції та переваг закордонних 
аналогів, а це гальмує розвиток української 
косметичної галузі, адже попит на продукцію 
низький. При цьому ринок заповнений про-
дукцією закордонного виробництва, а укра-
їнські виробники косметики не є лідерами 
навіть на вітчизняному ринку косметичної 
продукції, їх вихід на зарубіжні ринки також 
залишається проблематичним. водночас, 
зважаючи на темпи нарощення популярності 
засобів для догляду за шкірою, тенденції по-
пуляризації anti-age косметики на тлі старіння 
населення в україні та цивілізованому світі, 
косметична галузь продовжуватиме розви-
ватись швидкими темпами і надалі. тому віт-
чизняним виробникам важливо зайняти свої 
конкурентні позиції на українському косме-
тичному ринку та вийти зі своєю продукцією 
на світові сегменти косметичного ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням тенденцій косметичного рин-
ку україни присвячено статті вітчизняних 
учених: р. і. Байцар, Ю. М. кордіяка [5], 
н. в. Чмихало, а. с. Маслова [5], які про-
аналізували стан косметичної галузі україни 
у розрізі основних економічних показників і 
торговельної інфраструктури, виявили роль 
косметично-парфумерних товарів та їх вплив 
на конкурентоспроможність національного 
косметичного продукту, при цьому автора-
ми було встановлено, що зміцнення позицій 
віт чизняних виробників косметики на ринку 
україни можливе за умов підвищення націо-
нального конкурентоспроможного косметич-
ного продукту [5]. голова правління асоціації 
«Парфумерія та косметика україни» в. Філа-
това зазначає, що українське косметичне ви-
робництво, яке отримало шанси у 2017 р. на 
розширення експорту, сприятиме покращен-
ню ситуації на українському ринку та буде хо-
рошим стартом для виходу української косме-
тичної продукції на ринки Єс [6].

Проте визначення конкурентних позицій 
вітчизняних компаній на косметичному рин-
ку україни є недостатньо дослідженим у віт-
чизняній економічній літературі й потребує 
подальшого вивчення.

Мета статті — визначення конкурентних 
позицій вітчизняних компаній на косметич-
ному ринку україни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними статистики косметичний ринок 
світу щороку з 2014 р. зростає. аналогічну тен-
денцію зростання демонструє і український 
косметичний ринок протягом 2009–2018 рр. 
український косметичний ринок упродовж 
2009–2018 рр. має тенденцію до зростання, 
протягом цих років темп зростання ринку в 
україні коливався від 2,0 (найнижче значення 
спостерігається у 2011 р.) до 3,6 % (у 2018 р.). 
але темп зростання українського ринку, який 
збільшився на 1,1 % за дев’ять років, скромні-
ший за темп зростання світового ринку, який 
збільшився за цей час на 3,9 %. це свідчить 
про те, що галузь розвивається, ринок актив-
ний, попит на косметичну продукцію зростає. 
ринок україни є привабливим для іноземних 
компаній. Зараз в україні вживаються заходи 
щодо збільшення обсягів експорту косметич-
них засобів українського виробництва, для 
того аби покращити економічний стан ринку 
та створити баланс між імпортом та внутріш-
нім виробництвом, адже нині внутрішній ви-
робник потребує захисту та підтримки, тому 
що імпорт займає більше ніж 90 % ринку [1, 2].

слід зазначити, що чинники, які впли-
вають на розвиток світового та вітчизняного 
косметичних ринків, подібні, з-поміж них 
можна виділити такі:

1. старіння населення. Згідно з національ-
ним демографічним прогнозом до 2025 р. част-
ка осіб віком понад 60 років становитиме 25 % 
загальної кількості населення (тобто зросте на 
3,2 %), віком 65 років і старше — 18,4 % (збіль-
шиться на 2,9 %), у 2030 р. — понад 24,9 % 
(збільшиться ще на 6,5 %) [7]. старіння насе-
лення призводить до того, що частка потенцій-
них клієнтів косметичних продуктів зростає, 
хоча з віком люди більш похилого віку перехо-
дять із декоративної косметики на косметичні 
засоби для догляду за собою.

2. Доходи населення. упродовж 2016–
2019 рр., після падіння у 2014–2015 рр., спо-
стерігається стабільна тенденція зростання 
реальних доходів населення. Мінімальна за-
робітна плата з 2016 р. підвищилася втричі — з 
1378 до 4137 грн [7]. Зростання доходів насе-
лення приводить до збільшення купівельної 
спроможності, що дає можливість спожи-
вачам витрачати більше коштів на покупку 
більш дорогих товарів.

3. розвиток соціальних мереж (більшість 
косметичних компаній намагаються «просу-
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вати» свій товар соціальними мережами, адже 
більшість людей проводить у них багато часу, 
реклама надходить саме до цільового спожи-
вача, адресність реклами збільшує її ефектив-
ність, реклама в Instagram та facebook особли-
во популярна у малих українських виробників 
косметичних засобів).

4. Пришвидшення урбанізації у світі 
та україні. За даними перепису населення 
2001 р., урбанізація в україні характеризува-
лася такими даними: міське населення 32574 
тис. осіб, або 67,2 % та сільське населення 
15883 тис., або 32,8 %. у 2013 р. частка сіль-

ського населення склала 14174,4 тис. (31,1 %), 
а міського населення — 31378,6 тис. (68,9 %) 
[2]. тобто протягом досліджуваного періоду 
частка міського населення збільшувалась, що 
свідчить про збільшення потенційних спо-
живачів косметики, адже люди у місті ведуть 
більш активний спосіб життя та більше витра-
чають на косметику.

Для аналізу конкурентних позицій укра-
їнських компаній на внутрішньому косме-
тичному ринку доцільно виокремити голо-
вні чинники успіху косметичних компаній 
(табл. 1).

Таблиця 1
Склад та вага головних чинників успіху косметичних компаній 

(складено авторами)

найважливіші головні чинники успіху
вага головного чинника 

успіху, коефіцієнт
1. різноманітність асортименту 0,15
2. рівень цін 0,15
3. Якість продукції 0,15
4. Швидкість доставки в разі замовлення в інтернеті 0,1
5. Дизайн продукції 0,05
6. відомість торговельної марки 0,1
7. наявність чоловічих косметичних засобів 0,05
8. наявність знижок 0,05
9. склад продукції 0,1
10. тестування косметичних засобів на тваринах 0,1
разом 1

використовуючи вагу головних чинників 
успіху косметичних компаній, доцільно побу-
дувати матрицю конкурентного профілю кос-
метичних компаній на вітчизняному ринку 
косметики (табл. 2)

отже, за результатами аналізу конкурент-
ного профілю вітчизняних компаній можна 
зробити висновок, що на українському рин-
ку лідером ринку є l’oreal, компанія отри-
мала 4,15 балів. Челенджерами при цьому 

Таблиця 2
Матриця конкурентного профілю компаній на вітчизняному косметичному ринку 

(складено авторами на основі [8, 9, 10, 11, 12, 13])

головні чинники успіху
Пи-
тома 
вага

Procter & 
gamble

oriflame
unilever 
group

l’oreal Біокон ельфа

ре
й

ти
н

г

З
аг

ал
ьн

а 
оц

ін
ка

ре
й

ти
н

г

З
аг

ал
ьн

а 
оц

ін
ка

ре
й
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н

г

З
аг

ал
ьн

а 
оц

ін
ка

ре
й
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н

г

З
аг
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ьн

а 
оц

ін
ка

ре
й
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н

г

З
аг

ал
ьн

а 
оц

ін
ка

ре
й
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н

г

З
аг
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ьн

а 
оц

ін
ка

1. різноманітність асортименту 0,15 5 0,75 4 0,6 4 0,6 4 0,6 5 0,75 4 0,6
2. рівень цін 0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 5 0,75 4 0,6 4 0,6
3. Якість продукції 0,15 5 0,75 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6
4. Швидкість доставки у разі за-
мовлення в інтернеті 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3 2 0,2 1 0,1
5. Дизайн продукції 0,05 4 0,2 3 0,15 4 0,2 4 0,2 3 0,15 3 0,15
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виступають Procter&gamble (результат якої 
нижче за лідера на 0,2) та oriflame (результат 
якої нижче за лідера 0,4), послідовниками на 
ринку виступають unilever group та україн-
ська компанія Біокон. український виробник 
косметики — «ельф» — виявився аутсайдером 
ринку, компанія має найнижчий бал у матриці 
конкурентного профілю — 3,35, підприємства 
поступаються конкурентам у швидкості до-
ставки продукції, дизайні, популярності тор-
говельної марки, складом продукції та наяв-
ності знижок.

українська компанія «Біокон», яка вияви-
лася конкурентом-послідовником, має близь-
ко 100 найменувань продукції в більш ніж 10 
серіях для догляду за шкірою обличчя, тіла і 
порожниною рота. нині компанія найбільш 
стрімко розвивається та об’єднує медично-
наукові принципи з традиціями натуральної 
косметики.

компанія «ельф» з-поміж усіх компаній 
посіла останнє місце. це свідчить про те, що 
попри те, що вона є одним з провідних вітчиз-
няних косметичних підприємств, не витри-
мує конкуренції з іноземними компаніями, 
які завоювали прихильність споживачів через 
більшу різноманітність асортименту, втілення 
нових технологій та всесвітню популярність.

на сьогодні в україні переважну частку 
ринку займають іноземні компанії, адже їх 
технології виробництва більш розвинені, тому 
для вітчизняних виробників ця перевага ста-
новить велику конкуренцію. також розвитку 
вітчизняного косметичного бізнесу в україні 

заважає наявність проблем у сфері держав-
ного регулювання під час розроблення, ви-
робництва та реалізації косметичних виробів; 
невизначеність правил контролю (нагляду) 
за обігом косметичної продукції на внутріш-
ньому ринку, а також відсутність основних 
суттєвих вимог щодо безпечності косметич-
ної продукції. істотною проблемою на ринку 
косметичних засобів в україні є фальсифіка-
ція продукції. ринок косметичної продукції в 
україні непрозорий через дії дистриб’юторів. 
також розвиток малого бізнесу в косметичній 
галузі україни гальмує нестабільність еконо-
мічної та політичної ситуації у країні, адже 
ризики неповернення інвестицій у бізнес за 
таких умов суттєво підвищуються. на сучас-
ному етапі для вітчизняних виробників кос-
метики головними завданнями є зміцнення 
позицій на вітчизняному ринку косметичних 
засобів та завоювання більшої частини ринку, 
це можливо за рахунок таких маркетингових 
кроків: покращення конкурентоспроможнос-
ті, зокрема використання брендингу (так ком-
панія «ельфа» не є відомою на ринку своєї 
країни, а отже, їй доцільно переглянути бренд 
та вжити заходів щодо його покращення), орі-
єнтування на соціальні мережі (більшість іно-
земних компаній перейшли на «просування» 
своєї продукції соціальними мережами, а це 
дозволяє покращити не тільки продажі про-
дукції, а й збільшити цільову аудиторію, такий 
спосіб може допомогти українським вироб-
никам, особливо інтернет-просування вияви-
лось у пригоді компаніям під час вимушеного 

головні чинники успіху
Пи-
тома 
вага

Procter & 
gamble

oriflame
unilever 
group

l’oreal Біокон ельфа
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6. відомість торговельної марки 0,1 5 0,5 5 0,5 4 0,4 5 0,5 4 0,4 3 0,3

7. наявність чоловічих косметич-
них засобів 0,05 5 0,25 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15
8. наявність знижок 0,05 2 0,1 3 0,15 2 0,1 3 0,15 3 0,15 3 0,15
9. склад продукції 0,1 4 0,4 3 0,3 3 0,3 4 0,4 3 0,3 3 0,3
10. тестування косметичних засо-
бів на тваринах 0,1 1 0,1 3 0,3 4 0,4 5 0,5 4 0,4 4 0,4
разом 1 - 3,95 - 3,75 - 3,65 - 4,15 - 3,7 - 3,35

Продовження таблиці 2
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карантину протягом березня-квітня 2020 р., 
діяло правило: «якщо вас немає в інтерне-
ті — вашого бізнесу не існує»), покращення 
рекламної компанії (за допомогою реклами 
відомих блогерів можна збільшити популяр-
ність бренду та продажі).

Висновки. Проведене дослідження стану 
косметичного ринку україни дало змогу:

 — встановити, що тенденції розвитку 
українського косметичного ринку протягом 
останніх років відповідають тенденціям світо-
вого ринку, галузь активно розвивається, по-
пит на косметичну продукцію зростає;

 — визначити чинники, які впливають на 
розвиток світового та вітчизняного косметич-
них ринків, та виокремити основні з них: ста-
ріння населення, доходи населення, розвиток 
соціальних мереж, пришвидшення урбаніза-
ції, зростання потреб у нових продуктах;

 — виділити головні чинники успіху кос-
метичних компаній: різноманітність асорти-
менту, помірні ціни; якість продукції, висока 
швидкість доставки при замовленні в інтер-
неті; дизайн продукції, відомість торговель-
ної марки, наявність чоловічих косметичних 
засобів, наявність знижок, склад продукції, 
тестування косметичних засобів на тваринах;

 — використовуючи вагу ключових факто-
рів успіху косметичних компаній, побудувати 
матрицю конкурентного профілю косметич-
них компаній на вітчизняному косметичному 
ринку;

 — встановити, що на українському ринку 
лідером ринку є l’oreal. Челенджерами при 
цьому виступають Procter&gamble та oriflame, 
конкурентами-послідовниками на ринку ви-
ступають unilever group та українська компа-
нія Біокон. український виробник космети-
ки — «ельф» — виявився аутсайдером ринку;

 — запропонувати маркетингові кроки 
щодо зміцнення позицій та завоювання біль-
шої частки ринку вітчизняних конкурентів на 
ринку косметичних засобів україни.

у подальших дослідженнях доцільно роз-
робити пропозиції щодо формування ефек-
тивних маркетингових стратегій вітчизняних 
виробників косметичної продукції на ринку 
україни.
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Objective. The article purpose is the identification of domestic companies in the cosmetics market of 
Ukraine competitive positions.

Methods. The following methods have been used: methods of analysis and synthesis (while studying and 
generalizing factors influencing the global and domestic cosmetics market development), the method of ex-
pert assessment (to identify key success factors of beauty companies), matrix method (while constructing and 
analyzing the Competitive Profile Matrix of beauty companies in the domestic cosmetics market).

Results. In this article, competitive positions of domestic companies in the cosmetics market of Ukraine 
have been analyzed.

It has been established that the Ukrainian cosmetics market development trends in recent years have 
corresponded to the global trends, the industry has been actively developing, the demand for cosmetic prod-
ucts has been growing. As a result of the study the factors influencing the global and domestic cosmetics 
market development have been determined and the following key factors have been identified: population 
aging, population income, social networks development, acceleration of urbanization, growing demand for 
the new products. In this article, the following key success factors of beauty companies have been highlighted: 
variety of assortment, reasonable prices; product quality, fast delivery when ordering online; product design, 
brand awareness, availability of men’s cosmetics, availability of discounts, product contents, using animals 
for cosmetics testing. While constructing the Competitive Profile Matrix of beauty companies in the domes-
tic cosmetics market, it has been established that L’Oreal is the market leader in the Ukrainian market. 
Challenger brands are Procter & Gamble and Oriflame, competitors (followers) in this market are Unilever 
Group and the Ukrainian company Biokon. The Ukrainian cosmetics manufacturer «Elfa» has become an 
outsider of the market. The marketing steps to strengthen the domestic competitors position in the cosmetics 
market of Ukraine and win a larger market share have been suggested.

The practical importance of the results obtained lies in the possibility of developing suggestions for the 
effective marketing strategies formation for domestic manufacturers of cosmetic products in the Ukrainian 
market.

Keywords: cosmetics market, competition, competitiveness, marketing, promotion, competitive position.
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CURRENT ASSETS MANAGEMENT STRATEGY

Мета — дослідити науково-методичні підходи до формування стратегії управління оборотни-
ми активами на основі оцінювання відповідності її типу базовій стратегії розвитку підприємства.

Методи. Статтю підготовлено з використанням сукупності загальнонаукових і спеціальних 
методів економічного дослідження, зокрема: системно-генетичного підходу, методів типології, 
термінологічного аналізу, деталізації, узагальнення — для контент-аналізу поняття стратегії 
управління оборотними активами підприємства, методів аналізу і синтезу — для визначення цілей 
і завдань стратегічного управління оборотними активами, системно-діяльнісного підходу — для 
порівняльної характеристики типів стратегій управління оборотними активами підприємства, 
табличного і графічного способів подання інформації — для візуалізації результатів дослідження.

Результати. Визначено проблематику в дослідженні стратегії управління оборотних активів, 
яка має прояв у неузгодженості її змісту, цілей і завдань, підходів до формування. Набуло подаль-
шого розвитку поняття «стратегія управління оборотними активами підприємства». У ньому 
враховано стратегічний аспект управління, концептуальність управлінських рішень, їх характер 
і спрямованість. Базування стратегії на цілях і завданнях потребувало їх уточнення і структури-
зації для даного процесу. Проведено аналіз типології стратегій управління оборотними актива-
ми. Розширено характеристики основних типів стратегій. Встановлено, що вибір типу стратегії 
управління оборотними активами здійснюється за вузьким колом показників, що обмежує так-
тичні дії керівництва при реалізації стратегічних напрямів через малу кількість контрольних інди-
каторів. Для вибору типу стратегії управління оборотними активами запропоновано науково-ме-
тодичний підхід, який передбачає оцінювання його відповідності типам базової стратегії розвитку 
підприємства. Для оцінювання стратегії обґрунтовано систему критеріальних показників, які ві-
дображають цілі стратегічного розвитку підприємства і завдання певного типу стратегії управ-
ління оборотними активами підприємства. Формалізацію критеріальних показників представлено 
як закономірно очікувану тенденцію їх зміни. Для підвищення надійності управлінських рішень, які 
приймаються в галузі управління оборотними активами, запропоновано додавання результатів 
конкурентного аналізу з визначенням бази порівняння. Як альтернативний підхід до оцінювання ді-
ючої стратегії управління оборотними активами запропоновано коефіцієнти еластичності фінан-
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сових результатів підприємства за показниками оборотності і рентабельності поточних активів. 
Розглянуті потенційні варіанти управлінських рішень, з огляду на сучасні проблеми формування і 
використання оборотних активів на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова: оборотні активи, стратегія управління, цілі управління, типологія стратегій, 
критеріальні показники, оцінювання.

Мета статті — дослідити науково-мето-
дичні підходи до формування стратегії управ-
ління оборотними активами на основі оціню-
вання відповідності її типу базовій стратегії 
розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досягнення підприємством у довгостроко-
вому періоді поставлених цілей, розширення 
ринкових позицій, задоволення потреб усіх 
його контрагентів забезпечується шляхом 
розроблення і реалізації стратегічного набо-
ру. у його складі важливе і недооцінене місце 
відводиться стратегії, яка відображає підходи 
до управління формуванням і використанням 
оборотних активів підприємства.

Загалом стратегія управління оборотни-
ми активами, яка об’єднує вищезазначені на-
прями, є частиною фінансової стратегії, яка за 
своїм характером має забезпечити реалізацію 
базової стратегії і досягнення ним довгостро-
кових цілей розвитку.

узагальнення наукових поглядів на сут-
ність стратегії управління оборотними акти-
вами підприємства здійснено в табл. 1. По-
рівняння наведених у табл. 1 думок свідчить, 
що науковці з різною деталізацією розгляда-
ють зміст цієї стратегії. З огляду на стратегіч-
ний аспект даного процесу можна стверджу-
вати, що стратегія управління оборотними 
активами — це окремий напрям в управлінні 
підприємством, який полягає в розробленні і 
реалізації концептуальних рішень щодо фор-
мування і використання оборотних активів у 
контексті досягнення стратегічних цілей роз-
витку підприємства.

оскільки будь-яка стратегія базується на 
цілях і завданнях певного процесу в довго-
строковому періоді, проведемо критичний 
аналіз стосовно постановки науковцями цілей 
і завдань стратегії управління оборотними ак-
тивами підприємства (табл. 2).

із даних табл. 2 видно, що переважно на-
уковці як основоположні цілі стратегічного 
характеру розглядають цілі щодо забезпечен-
ня цілковитого формування та ефективного 
використання оборотних активів, а також мі-
німізацію ризиків.

Постановка проблеми. оборотні активи, 
виступаючи мобільною частиною сукупного 
капіталу суб’єктів господарювання, призна-
чені для забезпечення безперервності їхньої 
операційної діяльності. їх достатність, швид-
кість обертання та прибутковість є ключови-
ми критеріями ефективності такої діяльності.

однак довготривалі фінансові пробле-
ми розвитку вітчизняних підприємств, серед 
яких збитковість, хронічна нестача оборотних 
активів, їх викривлена структура з переважан-
ням частки дебіторської заборгованості, зна-
чна залежність у їх формуванні від позичкових 
коштів, уповільнення обертання, свідчать про 
використання менеджментом неефективних 
інструментів управління, які неспроможні 
швидко показати прогалини відповідного ха-
рактеру і врахувати причини їх утворення в 
стратегічному управлінні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Довгий час триває наукова дискусія стосовно 
розуміння стратегії управління оборотними 
активами підприємства, її цілей і завдань, 
методів і моделей формування. активними 
її учасниками є зарубіжні і вітчизняні вчені, 
серед них і. Бланк, Ю. Брігхем, Дж. М. ва-
хович, л. гапенськи, М. Дядюк, о. кірді-
на, в. ковальов, к. колодяжна, л. омель-
ченко, с. рилєєв, а. садеков, Дж. к. ван 
хорн, л. Чалапко, о. царенко та ін. Між 
тим науковці у своїх пропозиціях застосо-
вують вузьке коло традиційних інструментів 
управління оборотними активами. Питання, 
які стосуються розроблення стратегії управ-
ління оборотними активами, переважно 
торкаються підходів до аналізу їх формуван-
ня та ефективності використання, побудови 
оптимальної структури цих активів, вибору 
джерел фінансування тощо. При цьому ува-
га науковців часто фокусується на управлін-
ні окремими елементами оборотних активів. 
Переважання локального бачення вирішен-
ня проблем у галузі управління оборотними 
активами при відірваності його завдань від 
стратегічних цілей вважаємо закономірним 
результатом сучасного економічного роз-
витку вітчизняного бізнесу.
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Таблиця 1
Систематизація наукових поглядів на сутність стратегії (політики) управління оборотними активами 

підприємства (побудовано авторами на основі [1–5])

науковці Зміст стратегії управління оборотними активами підприємства 

о. царенко  «…передбачає певну комбінацію підходів до формування та підходів до фінан-
сування оборотних активів» [1, с. 48]. 

л. омельченко,
і. Піскульова

 «…являє собою сукупність умов і норм управління оборотними активами, які 
встановлюються власниками підприємства з метою досягнення оптимального 
рівня рентабельності при мінімізації ризику» [2, c. 179].

с. рилєєв,
с. Юрій

«…взаємопов’язана та взаємообумовлена система елементів, що реагує та усуває 
(нейтралізує) проблеми управління оборотним капіталом з метою максимізації 
позитивного ефекту виробничо-господарської діяльності та пристосування її до 
умов, що постійно змінюються» [3, с. 319].

о. кірдіна  «…є системою обґрунтованих заходів, направлених на зміну величини і струк-
тури його оборотних активів» [4, с. 134].
«…управління оборотними активами підприємств … відповідно до принципів 
програмно-цільового управління (орієнтація на кінцевий результат, наскрізне 
планування об’єкту управління, принцип безперервності)» [4, с. 137].

в. стратійчук «…складова процесу стратегічного управління підприємством, що містить сис-
тему принципів, методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо 
формування та використання оборотних активів у процесі досягнення постав-
лених стратегічних цілей з метою одержання синергетичного ефекту та ефек-
тивного функціонування в майбутньому» [5, с. 62]. 

Таблиця 2
Цілі і завдання стратегічного управління оборотними активами підприємства  

(побудовано авторами [1; 2; 4–12])

науковці цілі і завдання стратегічного управління
в. ковальов «визначення обсягу і структури оборотних активів, джерел їх фінансування, спів-

відношення між ними, забезпечення довгострокової виробничої і ефективної фі-
нансової діяльності» [6].

Дж. к. ван хорн, 
Дж. М. вахович 

«пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та рентабельністю. Досягнення 
цього компромісу зводиться до вирішення … завдань: 1) забезпечення платоспромож-
ності; 2) забезпечення прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів» [7]

і. Бланк «головне завдання цього управління полягає у формуванні необхідного обсягу, 
оптимізації складу і забезпеченні ефективного використання оборотних активів 
підприємства» [8, с. 84]

о. царенко «визначення достатнього рівня і раціональної структури оборотних активів (підхо-
ди до формування оборотних активів), …визначення величини і структури джерел 
їх фінансування (підходи до фінансування оборотних активів)» [1, с. 51].

л. омельченко,
і. Піскульова

«досягнення оптимального рівня рентабельності при мінімізації ризику» [2, c. 179].

Я. квачук «визначення оптимального рівня інвестицій в оборотні активи. співвідношення 
джерел коротко- і довгострокового фінансування для підтримання даного рівня 
оборотних активів» [9, с. 233].

л. соляник «оптимізація обсягу оборотних активів; оптимізація структури оборотних активів; 
оптимізація пропорцій між структурними елементами повного циклу обігу оборот-
них активів; оптимізація джерел формування оборотних активів» [10, с. 66].

о. Бондаренко «головна мета управління оборотними активами … полягає в забезпеченні їх достат-
ності для нормального функціонування підприємства, а також в найефективнішому 
їх використовуванні у виробничо-господарській діяльності… Завдання: 1) формуван-
ня оптимального складу і структури оборотних засобів; 2) обґрунтоване визначення 
потреби підприємства в оборотних коштах; 3) формування складу і раціоналізація 
структури джерел фінансування оборотних коштів; 4) максимізація ефективності ви-
користовування оборотного капіталу в діяльності підприємства [11, с. 53].
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Для уточнення результативності даного 
процесу вважаємо доцільним структурувати 
цілі стратегічного управління оборотними ак-
тивами так:

— цілковите задоволення потреби в усіх їх 
видах за одночасного створення достатнього 
розміру резервів на випадок погіршання умов 
забезпечення операційної діяльності і мінімі-
зації на цій основі операційних ризиків;

— достатність джерел фінансування обо-
ротних активів і підтримання їхньої опти-
мальної структури при мінімізації фінансових 
ризиків;

— досягнення конкурентного рівня вико-
ристання оборотних активів на основі висо-
ких рівнів їх оборотності і прибутковості.

різноманіття поведінки підприємства у 
сфері управління оборотними активами відо-
бражається типологією відповідних стратегій, 
тобто їх класифікацією за найбільш суттєви-

ми ознаками. типології відповідних страте-
гій присвячені праці і. Бланка, Ю. Брігхем, 
Є. Доніна, М. Дядюк, в. ковальова, к. коло-
дяжної, л. омельченко, і. Піскульової, с. ри-
лєєва, а. садекова, л. Чалапко, с. Юрій, 
о. Чорної, о. царенко та інших науковців, що 
підкреслює значущість такого дослідження.

За ознакою необхідного для забезпечен-
ня заданого обсягу реалізації продукції рівня 
оборотних активів зазвичай виокремлюють 
такі стратегії (рис. 1):

1. Обережна стратегія, яка передбачає ве-
ликий обсяг оборотних активів, передусім за 
рахунок утворення страхових запасів грошо-
вих коштів і товарно-матеріальних цінностей. 
Зростання обсягу реалізації продукції досяга-
ється за рахунок залучення короткострокових 
кредитів на створення додаткового розміру 
оборотних активів і кредитною політикою 
підприємства, яка побудована під різні групи 

Продовження таблиці 2

науковці цілі і завдання стратегічного управління
о. кірдіна «орієнтована на формування необхідного обсягу і складу оборотних активів, раціо-

налізацію і оптимізацію структури джерел їх фінансування» [4, с. 134].
н. Проскуріна, 

н. романюк 
«1) визначення обґрунтованої потреби в оборотних активах, необхідної для здій-
снення безперебійності процесів постачання, виробництва і реалізації продукції; 2) 
оптимізація обсягу і структури оборотних активів; 3) забезпечення оборотних активів 
джерелами фінансування; 4) визначення оптимального співвідношення між різними 
джерелами фінансування оборотних активів; 5) організація поточного і перспектив-
ного управління оборотними активами, що забезпечує заданий рівень платоспромож-
ності та фінансової стійкості; 6) використання можливих низько затратних способів 
поповнення оборотних активів в процесі господарської діяльності підприємства; 7) 
підвищення ефективності використання оборотних активів» [12, с. 56].

в. стратійчук мета стратегічного управління оборотними активами — «забезпечення зростання 
ринкової вартості підприємства … шляхом формування та реалізації стратегії підви-
щення ефективності використання оборотних активів та оптимізації їх загального 
обсягу і структури» [5, с. 64].

Рис. 1. Типи стратегій управління оборотними активами підприємства за ознакою необхідного  
для забезпечення заданого обсягу реалізації продукції рівня оборотних активів (побудовано авторами  

на основі [3; 6; 9; 13])
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споживачів і тим самим збільшує рівень дебі-
торської заборгованості. цей варіант стратегії 
характеризується найменшими рівнями обо-
ротності, рентабельності, ліквідності і ризику.

2. Обмежувальна стратегія, яка передбачає 
мінімальний обсяг оборотних активів і таким 
чином зумовлює найбільші рівні ризику, швид-
кості обороту і рентабельності цих активів.

3. Помірна стратегія, яка орієнтує під-
приємство на оптимальний рівень оборотних 
активів, що є нижчим, ніж при обережній 
стратегії і вищим, ніж при обмежувальному 
типі. При цьому в разі цілковитої визначенос-
ті умов реалізації підприємство буде прагнути 

мінімізувати обсяг оборотних активів. в умо-
вах невизначеності потреба в оборотних акти-
вах буде зростати, що пояснюється необхід-
ністю створення страхових запасів за різними 
елементами, передусім у частині виробничих 
запасів і грошових коштів. За такої стратегії 
забезпечується середнє для реальних госпо-
дарських умов співвідношення між рівнем 
ризику і рівнем ефективності використання 
фінансових ресурсів.

За часткою оборотних активів у майні 
підприємства прийнято розрізняти такі типи 
стратегій управління оборотними активами 
(рис. 2):

1. Агресивна стратегія, яка характеризу-
ється високою часткою оборотних активів, 
що зумовлює високу мобільність майна під-
приємства, мінімальний ризик операційної 
діяльності в результаті створення значного 
розміру страхових і резервних запасів, але 
низьку оборотність і рентабельність поточ-
них активів.

2. Консервативна стратегія, якій прита-
манно мінімальний розмір оборотних акти-
вів унаслідок скорочення потреби в них, що 
об’єктивно призводить до низької частки по-
точних активів у майні підприємства.

3. Компромісна стратегія, за якої обо-
ротні активи становлять близько половини 
майна підприємства, а оборотність і рента-
бельність мають середні значення. За такої 
стратегії забезпечується середнє для реальних 
господарських умов значення частки оборот-
них активів у майні і на цій основі — середнє 
значення співвідношення між рівнем ризику 
і рівнем ефективності використання фінан-
сових ресурсів.

Порівняння двох підходів до класифіка-
ції типів стратегій управління оборотними 
активами показало ідентичність їх характе-
ристик.

Подальше дослідження застосування ре-
зультатів типології стратегій управління обо-
ротними активами в роботах [2; 3; 13; 14] 
вказало на побудову на їх основі варіантів 
політики управління короткостроковими па-
сивами. Для вибору типу такої політики тра-
диційно використовується матричний підхід, 
який систематизує типи стратегій за різними 
ознаками, що можна вважати загальним під-
ходом до управління, з одного боку, складом 
і структурою оборотних активів, а з іншого 
боку — джерелами їх фінансування.

однак у зазначеному вигляді вибір типу 
стратегії здійснюється за вузьким колом по-
казників (розмір оборотних активів, їх обо-
ротність і рентабельність), що, своєю чергою, 
обмежує тактичні дії керівництва під час реа-
лізації стратегічних напрямів через малу кіль-
кість контрольних індикаторів.

Рис. 2. Типи стратегій управління оборотними активами за часткою оборотних активів у майні 
підприємства (побудовано авторами на основі [1; 2; 6; 9; 12])
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аналіз наукової літератури за [8; 15; 16] 
вказав також на те, що результати типології не 
включаються в алгоритм розроблення страте-
гії управління оборотними активами, основу 
якого традиційно становить вивчення і де-
тальний аналіз окремих елементів оборотних 
активів, розроблення відповідної поведінки 
підприємства, формування єдиної стратегії 
формування і використання оборотних акти-
вів. вважаємо такий підхід більш придатним 
для тактичного планування, тоді як при стра-
тегічному плануванні важливим є власне не 
точність обчислень, а бачення концептуаль-
них варіантів перспективного розвитку.

на підставі такого висновку пропонуєть-
ся науково-методичний підхід до формування 
стратегії управління оборотними активами на 
основі оцінювання відповідності її типу базо-
вій стратегії розвитку підприємства з викорис-
танням розгорнутої системи критеріальних 
показників (табл. 3). Як базові (головні) стра-

тегії розвитку підприємства розглядаються 
стратегії зростання, стабілізації, скорочення, 
які у вузькому форматі відповідають перебігу 
життєвого циклу підприємства (за винятком 
стадій виникнення і ліквідації підприємства).

своєю чергою, перелік критеріальних по-
казників визначено відповідно до вище зазначе-
них цілей стратегічного управління оборотними 
активами. До складу таких показників запропо-
новано віднести: обсяг оборотних активів (ОА), 
частку оборотних активів у майні (Ч

оа
), коефі-

цієнт забезпеченості власними оборотними 
активами (К

заб
), розмір резервів (Р), коефіцієнт 

фінансового ризику (К
фін. риз

), загальний коефі-
цієнт ліквідності (К

лікв
), коефіцієнт оборотності 

оборотних активів (К
оа

), рентабельність оборот-
них активів (Р

оа
). Формалізацію критеріальних 

показників здійснено з огляду на поставлені за-
вдання для кожного типу стратегії управління 
оборотними активами і наведено в табл. 3 як за-
кономірно очікувану тенденцію їх зміни.

Таблиця 3
Концепція оцінювання відповідності типу стратегії управління оборотними активами типу 

базової стратегії розвитку підприємства (побудовано авторами)

тип базової 
стратегії 

підприємства 
та його 

характеристика 

тип стратегії 
управління 

оборотними 
активами

Завдання стратегії управління 
оборотними активами і її можливі 

негативні результати

тенденція зміни 
критеріальних 

показників оцінювання 
стратегії управління 

оборотними активами

Стратегія зрос-
тання
характеризує на-
рощування обсягів 
виробництва і ре-
алізації продукції 
завдяки роботі у 
галузях, які дина-
мічно розвивають-
ся, проникненню 
на нові ринки і їх 
захоплення

обережна (агре-
сивна) стратегія

Завдання: збільшення обсягу обо-
ротних активів для забезпечення 
безперервності операційної діяль-
ності у більших масштабах; забез-
печення мобільної структури май-
на; повне фінансування оборотних 
активів за рахунок альтернативних 
джерел; створення максимальних 
резервів; мінімізація фінансового 
ризику.
негативні результати: низька ліквід-
ність та ефективність використання 
оборотних активів.

оа→max (зростають);
Ч

оа
→max (зростає);

к
заб

→min (знижується);
р 

max
→ (зростають);

к
фін риз

 — в межах норма-
тиву;
к

лікв
→min (знижується);

к
об min

→min (знижується);
р

оа min
→min (знижується).

Стратегія стабі-
лізації застосову-
ється в умовах не-
змінності обсягів 
реалізації продук-
ції і прибутків

Помірна (комп-
ромісна) стра-

тегія

Завдання: стабілізація обсягу оборот-
них активів; забезпечення мобільної 
структури майна; повне фінансу-
вання оборотних активів за рахунок 
альтернативних джерел; створення 
оптимального рівня резервів; забез-
печення оптимального рівня ризику, 
ліквідності, оборотності і рентабель-
ності оборотних активів.
негативні результати: потенційно 
ними вважаються гірші порівняно з 
іншими стратегіями рівні критері-
альних показників.

оа стабілізація;
Ч

оа
 » 50 %

к
заб

 зростає;
к

фін риз
 — на рівні норма-

тиву;
к

лікв
, середній (вище ніж 

при агресивній стратегії, 
але більше ніж при кон-
сервативній стратегії) р, 
к

об
, р

оа
 середні (менше 

ніж при агресивній стра-
тегії, але менше ніж при 
консервативній стратегії) 
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відповідність типу стратегії управління 
оборотними активами типу базової стратегії 
можливо визначити за кількістю оціночних 
показників, що перебувають на необхідно-
му рівні або ж зміна яких відповідає бажаній 
тенденції. Додатково можна встановити ва-
гомість окремих оціночних показників в їх 
сукупності, що підвищить точність загальної 
оцінки.

Загалом на основі запропонованого на-
уково-методичного підходу стає можливим 
як ідентифікувати тип діючої стратегії управ-
ління оборотними активами, так і визначити 
її відповідність цілям стратегічного розвитку 
підприємства у майбутньому періоді.

Підвищення надійності управлінських 
рішень, які приймаються в галузі управління 
оборотними активами, може бути забезпечено 
додаванням результатів конкурентного аналі-
зу. у такому разі базами порівняння виступа-
тимуть як значення лідера ринку, так і серед-
ньоринкові значення відповідних показників.

альтернативним підходом до оцінювання 
діючої стратегії управління оборотними акти-
вами можна вважати використання таких по-
казників:

1) еластичність рентабельності активів за 
рентабельністю оборотних активів;

2) еластичність оборотності активів за 
оборотністю оборотних активів.

однак дані показники не відображають 
повною мірою характер стратегії, що реалізу-
ються і тому даний підхід доцільно застосову-
вати як допоміжний.

За результатами аналітичного оцінювання 
діючої стратегії управління оборотними акти-
вами підприємства визначається необхідність 
її подальшої трансформації та обираються 
адекватні рішення, відносно яких забезпечу-
ється контроль.

Для досягнення стратегічних цілей управ-
ління оборотними активами вітчизняних 
підприємств загалом слід звернути увагу на: 
доцільність перегляду складу і структури обо-
ротних активів, зокрема виробничих запасів 
щодо виявлення і реалізації непотрібних і 
«залежалих» запасів; скорочення запасів то-
варно-матеріальних цінностей шляхом опти-
мізації розмірів їх партій на етапі закупівлі; 
запровадження концепції «ощадливого ви-
робництва» на основі удосконалення техно-
логічних процесів задля створення умов для 
скорочення операційного циклу, потреби у 
виробничих запасах, зниження собівартос-
ті продукції і на цій основі обсягу оборотних 
активів; розроблення диференційованої кре-
дитної політики і створення умов дотриман-
ня платіжної дисципліни при розрахунках із 
контрагентами тощо.

Висновки. Для комплексного вирішення 
сукупності наявних проблем у сфері форму-
вання і використання оборотних активів під-
приємства необхідним є розроблення відпо-
відної стратегії управління ними. остання є 
частиною загальної фінансової стратегії під-
приємства, яка має бути відповідальною за 
цілковите формування обсягу і складу оборот-
них активів, оптимізацію структури джерел їх 

Продовження таблиці 3

тип базової 
стратегії 

підприємства 
та його 

характеристика 

тип стратегії 
управління 

оборотними 
активами

Завдання стратегії управління 
оборотними активами і її можливі 

негативні результати

тенденція зміни 
критеріальних 

показників оцінювання 
стратегії управління 

оборотними активами

Стратегія скоро-
чення
реалізується на 
етапі спаду життє-
вого циклу підпри-
ємства, в умовах 
економічної кризи 
і полягає в спробах 
п р и с т о с у в а т и с я 
до нової ситуації і 
за необхідності — 
скоротити масшта-
би діяльності

консервативна 
(обмежувальна)

стратегія

Завдання: мінімальний рівень ре-
зервів; висока ефективність вико-
ристання оборотних активів у разі 
роботи без збоїв.
негативні результати: зменшення 
обсягу оборотних активів; можлива 
втрата мобільності структури майна; 
можлива нестача воа, високий фі-
нансовий ризик. 

оа зменшення;
Ч

оа
→mіn (знижується);

к
заб

 <1;
р→mіn (зменшуються);
к

фін риз
 — за межами нор-

мативу;
к

лікв
→max (зростає);

к
об

→max (зростає);
р

оа
→max (зростає) 
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фінансування, мінімізацію ризику втрати лік-
відності і забезпечення їх швидкого обертання 
та прибутковості.

різноманіття умов господарювання і від-
повідно завдань розвитку підприємств зумов-
лює існування різних типів стратегії управ-
ління оборотними активами, які зазвичай 
поділяють за такими ознаками: необхідним 
для забезпечення заданого обсягу реалізації 
продукції рівня оборотних активів і часткою 
оборотних активів у майні.

Для вибору типу стратегії оборотних ак-
тивів запропоновано науково-методичний 
підхід, який передбачає оцінювання його від-
повідності типам базової стратегії розвитку 
підприємства. Для оцінювання обґрунтовано 
систему критеріальних показників, які відо-
бражають цілі стратегічного розвитку під-
приємства і завдання певного типу стратегії 
управління оборотними активами підприєм-
ства.

Подальші дослідження автори пов’язують 
з апробацією розробленого методичного під-
ходу і формуванням на основі її результатів 
адекватних науково-практичних рекоменда-
цій.
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Objective. The objective of the article is the development of the scientific and methodological approaches 
to the current assets management strategy in terms of its type correspondence with the basic development 
strategy of an enterprise.

Methods. The article is prepared with the usage of some general and special methods of scientific re-
search of economic processes, such as: system-genetic approach, methods of typology, terminological analy-
sis, detalization and generalization — for content analysis of the definition ofcurrent assets management 
strategy of an enterprise, analysis and synthesis method — to determine thegoals and tasks of the current as-
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sets management strategy, system — activity approach — forcomparative analysis of the current assets man-
agement strategy types, graphical method of presentation — for visualisation of the results of the research.

Results. The problematic regarding the research of current assets management strategy that displays 
itself in lack of co-ordination of the content, goals and forming approaches is defined. The definition “cur-
rent assets management strategy of an enterprise” is further developed. The strategic management aspect, 
conceptual importance of management decision, its nature and focus are taken into consideration. Keeping 
in mind that the strategy is based on some goals and tasks, it required for their specification and structuring 
for this process. The analysis of the current assets management strategy typology is conducted. The char-
acteristics of the basic strategy types are expanded. It is defined that choosing the type of current assets 
management strategy is determined with the help of limited number of figures that limits the tactical actions 
of the management while strategy implementation on account of small quantity of check indicators. For the 
purpose of choosing the current assets strategy type the scientific and methodological approach is proposed. 
It includes the conformity assessment of the strategy type and the basic development strategy of an enterprise. 
For the strategy evaluation the system of criteria figures that display the goals of strategic development of the 
enterprise and the tasks of the specific current assets management strategy type is substantiated. Formalisa-
tion of the criteria figures is described as naturally expected tendency of their change. In order to improve the 
reliability of management decisions made in regard to current assets management, it is proposed to add the 
results of the competitive analysis along with defining the basis of comparison. As an alternative approach 
to the operational current assets management strategy evaluation the elasticity coefficients of the financial 
results regarding the indicators of current asset turnover and return on current assets are proposed. The 
potential options of management decisions in the context of the current problems of forming and utilizing the 
current assets within domestic enterprises are considered.

Key words: current assets, management strategy, management goals, strategy typology, criteria figures, 
evaluation.
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Мета — визначити актуальні питання внутрішнього контролю власного капіталу підприєм-
ства та напрями їх вирішення.

Методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи та прийоми пізнан-
ня: теоретичне узагальнення, аналіз і синтез, індукція та дедукція, групування та класифікація, 
логічного узагальнення й порівняльного зіставлення.

Для уточнення економічної сутності власного капіталу як об’єкта внутрішнього контр-
олю (аудиту) використано методи теоретичного узагальнення, групування та порівняння. Для 
дослідження методики внутрішньої перевірки власного капіталу працівниками відділку вну-
трішнього аудиту використано метод спостереження і конкретизації. Пропозиції з удоско-
налення робочих документів внутрішнього перевіряючого розроблено із застосуванням методу 
систематизації.

Результати. Проаналізовано варіативні авторські підходи до розуміння сутності поняття 
«власний капітал» та надано узагальнене його визначення. Доповнено перелік характеристик, при-
таманних власному капіталу як індикатору відносин власності. Обґрунтовано, що внутрішньогос-
подарський контроль, який здійснює керівник підприємства безпосередньо або через уповноважені 
ним органи, відповідно до статуту передбачає дотримання відповідних контрольних заходів, які 
було систематизовано з дотриманням відповідної послідовності. Узагальнено і схематично наведе-
но перелік інформаційного забезпечення процесу перевірки власного капіталу підприємства (това-
риства). Під час проведення внутрішньої перевірки складових власного капіталу виокремлено осно-
вні її напрями із зазначенням процедур контролю, які необхідно використовувати внутрішньому 
перевіряючому на підприємстві.

© е. с. гейєр, М. т. Шендригоренко, л. Я. Шевченко, 2020
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Розроблено макети робочих документів внутрішнього перевіряючого за результатами перевір-
ки правильності формування, зміни та відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій звіт-
ності власного капіталу підприємства. Практичне використання результатів проведеного дослі-
дження дозволить підвищити ефективність внутрішнього контролю та запобігти виникненню 
порушень.

Ключові слова: власний капітал, внутрішній контроль (аудит), звіт внутрішнього аудитора, 
перевірка, підприємство, робочий документ аудитора.

рацій і явищ, розробити заходи для залучення 
інвесторів, визначити оптимальну структуру 
власного капіталу і організувати контрольно-
аналітичний процес для управління ним, щоб 
забезпечити стабільність виробництва та за-
побігання банкрутству в умовах конкуренції.

необхідно вказати, що актуальними пи-
таннями організації і методики внутрішнього 
контролю (аудиту) власного капіталу підпри-
ємства є:

1) підвищення ефективності планування 
внутрішньої перевірки складових власного 
капіталу працівниками відділку внутрішнього 
аудиту на підставі конкретизації завдань і ме-
тодів, прийомів організації контрольно-ауди-
торського процесу;

2) визначення послідовності дій внутріш-
нього перевіряючого (аудитора, ревізора чи 
інспектора) для оперативного отримання і 
систематизації доказів за результатами пере-
вірки власного капіталу;

3) удосконалення форм робочої докумен-
тації внутрішнього перевіряючого для підви-
щення інформативності аудиторського звіту 
(акту перевірки);

4) оперативне розроблення обґрунтовано-
го, а не формального переліку заходів для лік-
відації виявлених порушень та запобігання їх 
виникненню у майбутньому і прийняття його 
керівництвом підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми обліку, внутрішнього контролю 
формування та змін власного капіталу залиша-
ються у центрі уваги науковців: Ф. Ф. Бутинця 
[1], М. о. виноградової [2], с. і. Дерев’янко 
[3], л. П. кулаковської [4], М. Ф. огійчук, 
л. к. сук, [5] н. М. ткаченко [6] та ін.

однак серед них немає єдності щодо ви-
значення поняття «власний капітал». у наці-
ональному положенні (стандарті) бухгалтер-
ського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» № 73 від 07.02.2013 р. (із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів україни № 564 від 20.06.2018 р.) нада-
ється визначення: «власний капітал — різниця 

Постановка проблеми. сучасний стан еко-
номіки україни супроводжується пошуком 
шляхів для подолання соціально-економічної 
кризи, яка спровокувала уповільнення сус-
пільного розвитку. комплекс проблем, які по-
требують вирішення на законодавчому рівні 
урядом, підсилюється такими економічними 
явищами, як дефіцит державного бюджету, 
наявність безробіття та падіння рівня життя 
населення. негативні економічні явища набу-
ли значного масштабу у зв’язку з відсутністю 
науково обґрунтованої стратегії національно-
го розвитку, в основі якої повинні бути еконо-
мічні орієнтири відновлення та розвитку всіх 
галузей економіки та соціальні гарантії для 
населення україни.

однією з найуразливіших галузей еконо-
міки є промисловість. на діяльність промис-
лових підприємств негативно впливають такі 
фактори, як обмеження реальних фінансових 
інвестицій від іноземних інвесторів, які не за-
цікавлені у вкладанні активів при нестабільній 
економічній політиці, значний знос основ-
них засобів та відсутність фінансування на їх 
оновлення, недосконала податкова політика, 
яка підтверджується змінами до Податково-
го кодексу україни. Для підтримки стійкого 
фінансового стану і платоспроможності про-
мислових підприємств, поряд з подоланням 
перерахованих факторів, необхідно приділяти 
увагу питанням організації обліку, контролю 
(зовнішнього і внутрішнього) у сфері ефек-
тивного управління структурою й вартістю 
власного капіталу.

наразі діяльність промислових підпри-
ємств потребує удосконалення системи об-
ліку, контролю та управління фінансовими 
активами, зокрема власним капіталом, яка 
повинна створити передумови для стабільно-
го процесу виробництва та його постійного 
зростання, що визначатиме конкурентоспро-
можність підприємства у ринковому середо-
вищі. керівництво підприємства (товариства 
відкритого чи закритого типу) повинно забез-
печити ефективний облік господарських опе-
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між активами і зобов’язаннями підприємства» 
[7]. вказане тлумачення власного капіталу є 
найпоширенішим і його дотримуються біль-
шість науковців і практиків. Проте у авторів 
опублікованих наукових монографій, статей 
не простежується єдиної думки щодо природи 
поняття «власний капітал», особливо — у об-
ліковому аспекті.

вищезазначені автори змістовно опрацю-
вали та детально відобразили основні завдання, 
проблеми та напрями удосконалення обліку на 
підприємствах, зокрема, й власного капіталу. 
але проблематика ефективної організації пла-
нування і методики проведення внутрішнього 
контролю (аудиту) власного капіталута уза-
гальнення його результатів є надзвичайно ак-
туальною, що створює об’єктивну необхідність 
поглиблення наукових досліджень.

Мета статті — визначення актуальних пи-
тань внутрішнього контролю власного капіта-
лу підприємства та напрямів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
головним інформативним показником еко-
номічного суб’єкта вважається показник ве-
личини його власного капіталу.

власний капітал, як облікова категорія, 
поєднує в собі доволі різноманітну кількість 
ключових показників. організація достовір-
ного обліку та дієвого контролю (аудиту) влас-
ного капіталу є запорукою успішного та дов-
гострокового функціонування підприємства.

важливим є те, що в традиційній тео-
рії бухгалтерського обліку капітал підпри-
ємства розглядається швидше як пасив, а 
не актив, що засвідчує балансове рівняння 
(облікова модель): активи дорівнюють сумі 
власного капіталу та зобов’язань. Звідси, ве-
личина власного капіталу підприємства ви-
значається як різниця між його активами та 
зобов’язаннями.

науковці залежно від об’єкта і предмета 
дослідження наводять різні трактування влас-
ного капіталу, яке з розвитком економічної 
системи постійно доповнюється та трансфор-
мується.

науковці а. в. хмелевська та г. М. не-
зборецька наголошують, що «власний ка-
пітал — це модифікована величина забор-
гованості підприємства його засновникам у 
розмірі вартості активів, які ним забезпечу-
ються» [8, с. 193].

твердження авторів, що власний капі-
тал за економічним змістом є заборгованіс-

тю товариства його засновникам базується 
на тому, що основним і єдиним елементом 
власного капіталу на момент заснування то-
вариства є статутний капітал. він втілює за-
боргованість товариства його засновникам у 
сумі, що відповідає вартості внесеного ними 
майна (активів). Модифікація заборгованості 
підприємства його засновникам здійснюється 
шляхом реінвестування прибутку, отриманого 
у результаті діяльності підприємства на осно-
ві сформованого статутного капіталу; за пере-
оцінкою необоротних активів, що призводить 
до наявності інших складових власного капі-
талу, якими є елементи додаткового капіталу.

науковець о. й. вівчар зазначає, що 
«власний капітал підприємства — це фінан-
сові ресурси, які воно вкладає для організації 
та фінансування господарської діяльності» 
[9, с. 147]. Дане трактування поняття харак-
теризує власний капітал винятково із точки 
зору реінвестування прибутку в господарську 
діяльність підприємства, що є вужчим понят-
тям, адже розкриває економічний зміст тільки 
накопиченого власного капіталу.

економіст т. М. королюк на підставі 
систематизації різних точок зору дослідників 
уточнює поняття «власний капітал»: «власний 
капітал — це сукупність економічних благ у 
грошовій, матеріальній і нематеріальній фор-
мах, які залучаються до економічного процесу 
діяльності суб’єкта господарювання без ви-
значення терміну повернення їх власникам, і 
здатні генерувати доходи» [10, с. 6].

у визначенні передбачено, що внесені за-
сновниками активи в господарську діяльність 
підприємства мають спричинювати до наро-
щення складових власного капіталу у вигляді 
прибутку. однак надане визначення власного 
капіталу є обмеженим, оскільки розкриває не 
економічну сутність власних джерел утворен-
ня засобів, а — вкладених ресурсів у господар-
ську діяльність підприємства.

узагальнюючи тлумачення науковців, 
можна надати таке визначення: власний капі-
тал — це внески власників (засновників) без 
визначеного терміну повернення або зали-
шені ними з чистого прибутку, а також власні 
джерела підприємства.

необхідно погодитися з позицією 
в. в. сопка, що «визначення терміну «влас-
ний капітал», які надаються різними вчени-
ми-науковцями, відрізняються не дуже сут-
тєво. Проте тлумачення поняття «власний 
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капітал» у бухгалтерському обліку суттєво від-
різняється від тлумачення останнього в інших 
економічних науках» [11, с. 47].

ключовою ознакою у визначенні сутності 
власного капіталу є розкриття його змісту не 
з позиції сумарної вартості вкладених заснов-
никами активів у господарську діяльність 
суб’єкта господарювання, а з точки зору влас-
ного джерела утворення ресурсів, яке є части-
ною усього капіталу підприємства.

Згідно з національним положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «За-
гальні вимоги до фінансової звітності» влас-
ний капітал включає: зареєстрований капі-
тал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, 
резервний капітал, нерозподілені прибутки 
(непокриті збитки), неоплачений капітал, ви-
лучений капітал [7].

необхідно погодитися з думкою науковців 
і. Б. садовської, т. в. Божидарнік, к. Є. на-
гірської, що власному капіталу, як індикатору 
відносин власності, притаманні такі характе-
ристики:

 — він є основним фактором виробництва;
 — характеризує фінансові ресурси під-

приємства, що приносять прибуток;
 — є головним джерелом формування до-

бробуту власників;
 — є головним показником ринкової вар-

тості підприємства;
 — його динаміка є важливим «бароме-

тром» рівня ефективності господарської ді-
яльності підприємства [12, с. 356–357].

Пропонуємо доповнити вказаний перелік 
такими характеристиками:

 — власний капітал має бути гарантією 
прав з одного боку, власників підприємства, 
а з іншого — кредиторів у частині погашення 
заборгованості перед ними;

 — власний капітал повинен визначати 
рейтинг підприємства в галузі, інформувати 
про його фінансову самостійність та плато-
спроможність, що впливає на рівень надхо-
дження інвестицій;

 — власний капітал має становити більшу 
частину фінансових ресурсів підприємства 
для успішної, рентабельної його роботи, ви-
сокої конкурентоспроможності на ринку і фі-
нансової стійкості;

 — власний капітал повинен бути голов-
ним об’єктом внутрішнього і зовнішнього 
контролю з позиції визначення факторів, які 

вплинули на його зміну та правильність відо-
браження у фінансовій звітності.

контроль стосовно до суб’єктів контролю 
може бути державним, внутрішньогосподар-
ським та незалежним.

внутрішньогосподарський контроль, 
який здійснює керівник підприємства безпо-
середньо або через уповноважені ним органи, 
відповідно до статуту передбачає дотримання 
відповідних контрольних заходів, які пропо-
нуємо систематизувати з дотриманням послі-
довності:

 — формування організаційної структури 
підприємства;

 — визначення підпорядкованості струк-
турних підрозділів;

 — складання внутрішніх документів — 
положень про підрозділи, посадових інструк-
цій працівників;

 — розподіл повноважень і відповідаль-
ності між підрозділами;

 — призначення на посади керівників під-
розділів та надання їм повноважень;

 — визначення кола матеріально-відпові-
дальних осіб;

 — встановлення порядку складання, руху 
і затвердження документів, ведення обліку та 
складання звітності;

 — визначення порядку організації і ме-
тодики перевірки структурних підрозділів та 
підприємства загалом;

 — регламентація порядку узагальнення 
результатів перевірки;

 — визначення порядку прийняття захо-
дів за результатами перевірки та підвищення 
ефективності системи внутрішньогосподар-
ського контролю на підприємстві.

керівник товариства зобов’язаний слід-
кувати за виконанням суб’єктами контролю 
контрольних функцій, вживати необхідних 
заходів для ліквідації зловживань і порушень, 
обґрунтовано вирішувати інші питання, 
пов’язані зі здійсненням внутрішньогоспо-
дарського контролю.

Для вирішення поставлених завдань вну-
трішньому перевіряючому (аудитору, ревізору, 
інспектору) необхідно виділити основні складо-
ві власного капіталу та мати певне інформацій-
не забезпечення, яке спрямоване на розкриття 
питань, пов’язаних із проведенням перевірки. 
на рис. 1 наведено узагальнений перелік інфор-
маційного забезпечення перевірки власного ка-
піталу підприємства (товариства).
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Під час проведення перевірки складових 
власного капіталу необхідно виокремити такі 
основні напрями:

1. контроль величини зареєстрованого 
(пайового) капіталу. на даному етапі про-
ведення перевірки необхідно застосовувати 
такі процедури контролю: перевірка дотри-
мання вимог правильності формування капі-
талу підприємства (акціонерного товариства 
відкритого і закритого типу) згідно з чинним 
за конодавством україни; перевірка видів і 
кількості випущених та розміщених акцій; 
перевірка обґрунтованості збільшення (змен-
шення) зареєстрованого капіталу та правиль-
ності відображення даних операцій на рахун-
ках бухгалтерсь кого обліку тощо.

2. контроль формування і зміни до-
даткового та резервного капіталів. Пропо-
нуємо до використання процедури контр-
олю: перевірку законності і правильності 
формування резервного капіталу; перевірку 
правильності проведення уцінки (дооцінки) 
активів підприємства; суцільну пе ревірку 
правильності бухгалтерських записів; пере-
вірку дотриман ня вимог щодо формування 
додаткового капіталу; перевірку правиль-
ності записів у голов ній книзі та обліковому 
регістрі.

3. Перевірка величини прибутку (збитку) 
підприємства. Процедури контролю: пере-

вірка пра вомірності використання прибутку 
підприємства згідно з вимогами чинного за-
конодавства; перевірка правильності відо-
браження операцій з визначенням прибутку 
(збитку) на рахунках бухгалтерського обліку і 
у фінансовій звітності.

у процесі перевірки власного капіталу 
внутрішньому ревізору чи аудитору необхідно 
провести такі процедури: перевірка установ-
чих документів та оцінювання відповідності їх 
змісту законодавчим вимогам.

у табл. 1 наведено методику внутрішньої 
перевірки означеного завдання:

 — перевірка правильності формування 
зареєстрованого (пайового), додаткового та 
резервного капіталу відповідно до установчих 
документів та но рмативних вимог;

 — перевірка правильності відображення в 
обліку величини складових власного капіталу;

 — вивчення законності змін у складі за-
сновників підприємства;

 — перевірка правильності розрахунків із 
засновниками;

 — перевірка правильності оформлення 
докумен тів, що підтверджують розрахунки із 
засновниками;

 — перевірка обґрунтованості змін вели-
чини статутного капіталу;

 — перевірка тотожності суми за статею 
«Зареєстрований (пайовий) капітал» у стату-

Рис. 1. Інформаційне забезпечення порядку перевірки власного капіталу акціонерного товариства  
(складено авторами)
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ті підприємства, Звіті про фінансовий стан та 
головній книзі за рахунком 40; 

 — перевірка правильності відображення 
в обліку операцій формування і зміни складо-
вих власного капіталу.

така відповідність є контрольною, а її 
необ хідність випливає з чинного порядку об-
ліку. результати контрольної перевірки про-
понуємо узагальнити в робочому документі 
внутрішнього перевіряючого, макет якого на-
ведено в табл. 2.

Макет робочого документа внутрішнього 
перевіряючого для узагальнення інформації 
щодо формування і зміни статутного капіталу 
подано в табл. 3.

у табл. 4 наведено макет робочого доку-
мента, який пропонується для узагальнення 
результатів перевірки правильності відобра-
ження в обліку формування і зміни складо-
вих власного капіталу перевірки правильності 
відображення інформації у Звіті про власний 
капітал.

отже, конкретизація інформаційного за-
безпечення, методики внутрішньої перевірки 
власного капіталу суб’єкта господарювання та 
розроблені макети робочих документів вну-
трішнього перевіряючого сприятимуть опера-
тивному узагальненню результатів перевірки і 
ретроспективному аналізу причин виникнен-
ня порушень з метою розроблення управлін-
ських рішень, спрямований на запобігання їх 
виникнення у майбутньому.

Висновки. отже, дослідження актуальних 
питань внутрішнього контролю власного ка-
піталу підприємства дало змогу:

1) узагальнити визначення поняття «влас-
ний капітал», які надаються науковцями у 
пуб лікаціях та конкретизувати власну думку;

2) доповнити визначення поняття «влас-
ний капітал» для відображення в обліковій 
політиці суб’єкта господарювання;

3) доповнити перелік характеристик влас-
ного капіталу як економічної категорії.

4) систематизувати перелік контрольних 
заходів, які здійснює керівник підприємства 
безпосередньо або через уповноважені ним 
органи відповідно до статуту;

5) узагальнити перелік інформаційно-
го забезпечення перевірки власного капіталу 
підприємства;

6) систематизувати основні напрями пе-
ревірки складових власного капіталу внутріш-
німи перевіряючими;

7) запропонувати до використання зов-
нішнім та внутрішнім перевіряючим макети 
робочих документів для узагальнення резуль-
татів перевірки складових власного капіталу 
підприємства, що забезпечить оперативне 
реагування адміністрації суб’єкта господа-
рювання на виявлені факти порушень з ме-
тою мінімізації його впливу на достовірність 
бухгалтерської документації та фінансової 
звітності.
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Objective. The purpose of the article is to determine the current issues of internal control of equity and 
directions of their solution.

Methods. The following general scientific methods and techniques of cognition were used in the research 
process: theoretical generalization, analysis and synthesis, induction and deduction, grouping and classifi-
cation of logical generalization, and comparative comparison. To clarify the economic essence of equity as 

Таблиця 4
Робочий документ внутрішнього перевіряючого (аудитора, ревізора чи інспектора)  

«Перевірка правильності відображення в обліку формування і зміни складових власного капіталу 
підприємства за ___________» (розроблено авторами)

                
(період) 

Зміст 
господарської 

операції

кореспонденція рахунків згідно із

відхилення.
ПіБ осіб, які 
їх вчинили

коригувальні дії
Журналом № 4,

головною книгою по рах. класу 4 

інструкцією № 291 від 30.11.1999 р. 
(зі змінами станом на 16.09.2019 р.) 

[13]

дебет кредит сума, грн дебет кредит
сума,
грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  склав__________________    Перевірив_______________
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an object of internal control (audit) used methods of theoretical generalization, grouping and comparison. To 
study the methodology of internal audit of equity employees of the internal audit department used the method 
of observation and specification. Proposals to improve the working documents of the internal auditor were 
developed using the systematization method.

Results. Variable author’s approaches to understanding the essence of the concept of «equity» are ana-
lyzed and its generalized definition is given. The list of characteristics inherent in equity as an indicator of 
property relations has been supplemented. It is substantiated that the internal economic control carried out 
by the head of the enterprise directly or through the bodies authorized by him in accordance with the statute 
provides for compliance with the relevant control measures, which were systematized in compliance with the 
relevant sequence.

The list of information support of the process of checking the equity of the enterprise (company) is gener-
alized and schematically given. When conducting an internal audit of equity components, its main directions 
are identified, indicating the control procedures that must be used by the internal auditor at the enterprise.

Models of working documents of the internal auditor based on the results of checking the correctness of 
the formation, change and reflection in the accounting and financial reporting of the company’s equity have 
been developed. The practical use of the results of the study will increase the effectiveness of internal control 
and prevent violations.

Keywords: equity, internal control (audit), internal auditor’s report, audit, enterprise, auditor’s working 
document.
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ACCOUNTING OF EMPLOYEE BENEFITS: INTEGRATED METHODICAL SUPPORT

Мета — обґрунтувати методичні положення та розробити практичні рекомендації з удоско-
налення бухгалтерського обліку винагород працівникам.

Методи. Теоретико-методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та специфічні 
методи пізнання, що базуються на системно-структурному підході щодо вивчення проблематики 
обліку винагород працівникам. Для вивчення методики бухгалтерського обліку використовувався 
метод спостереження, а практичні рекомендації і пропозиції з формування комплексного методич-
ного забезпечення та удосконалення відображення винагород працівникам в обліку розроблялися із 
застосуванням систематизації процесного підходу.

Результати. У статті розроблено пропозиції з удосконалення системи рахунків бухгалтер-
ського обліку винагород працівникам, а саме: формування комплексного методичного забезпечення 
обліку винагород працівникам, який враховує склад об’єктів обліку згідно з їх класифікацією, ре-
комендовані для ведення первинного і поточного обліку винагород працівникам та запропоновані 

© Ю. в. Штик, 2020



ФІНАНСИ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АУДИТ

97

рахунки бухгалтерського обліку, використання яких забезпечить формування фінансових звітів 
за удосконаленою системою рахунків. Формування комплексного методичного забезпечення облі-
ку винагород працівникам має здійснюватися шляхом видалення субрахунку обліку розрахунків за 
депонентами, який в умовах поширення безготівкових форм розрахунків є «рудиментом» сучасного 
бухгалтерського обліку; виділення серед поточних винагород працівникам облікових регістрів для 
відображення інформації про негрошові винагороди, отримані актуарні доходи та інвестиції за 
активами пенсійних планів; розвитку методики обліку активів за пенсійними планами, у якій за-
пропоновано відображати інші довгострокові винагороди (окрім відстрочених грошових винагород) 
окремо за довгостроковими очікуваними періодами відсутності, довгостроковими соціальними ви-
платами, а також довгостроковими заохочувальними та компенсаційними винагородами; відо-
браження інших довгострокових винагород, окрім відстрочених грошових винагород на рахунку 56 
«Довгострокові винагороди працівникам», з використанням таких субрахунків, як 561 «Довгостро-
кові очікувані періоди відсутності», 562 «Довгострокові соціальні виплати», 563 «Довгострокові за-
охочувальні та компенсаційні винагороди»; забезпечення формування витрат за мірою виникнення 
зобов’язань щодо внесків до пенсійного фонду, які здійснюються в межах плану зі встановленими вне-
сками, з використанням субрахунку 551 «Винагороди за планом із встановленими внесками» і субра-
хунку 552 «Винагороди за іншими соціальними програмами». Впровадження розробленого комплек-
сного методичного забезпечення обліку винагород працівникам дозволить підвищити аналітичність 
інформації, що сприятиме посиленню мотивації персоналу підприємств; використання запропонова-
них рахунків бухгалтерського обліку забезпечить формування інтегрованих фінансових звітів.

Ключові слова: методичне забезпечення, методика обліку, виплати працівникам, облік вина-
город працівникам, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

відповідно до міжнародних стандартів та ві-
тчизняних нормативно-правових актів з бух-
галтерського обліку та звітності; недостатня 
розробленість організаційно-методичних по-
ложень документування та обліку винагород 
працівникам.

Мета статті — обґрунтування методичних 
положень та розроблення практичних реко-
мендацій з удосконалення бухгалтерського 
обліку винагород працівникам.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
П(с)Бо 26 «виплати працівникам» має ве-
лике значення для втілення нових соціальних 
програм, пенсійних планів, систем заохочен-
ня в україні. критичний аналіз показує, що 
діюча методика обліку винагород працівни-
кам не відповідає визначеним вимогам су-
часних стандартів обліку. одним з основних 
недоліків діючої методики обліку винагород 
працівникам є відсутність узгодження кла-
сифікації винагород працівникам, наведеної 
у міжнародних та національних стандартах 
«виплати працівникам» і рахунків, які б від-
повідали всім видам винагород працівникам 
(рис.1) [7, 8].

у вітчизняній методиці обліку не виділено 
рахунків для інших довгострокових винагород 
працівникам, негрошових винагород праців-
никам, деяких винагород після закінчення 
трудової діяльності та винагород при звіль-

Постановка проблеми. розвиток економі-
ки україни зумовлює необхідність у кваліфі-
кованому персоналі, забезпеченні грамотної 
кадрової політики підприємств, що мають 
бути реалізовані за допомогою новітніх мето-
дів організації та методики винагород праців-
никам. сьогодні найбільша увага у вирішенні 
даного питання приділяється вдосконален-
ню системи обліку винагород працівникам, 
як інформаційної основи повноцінного від-
творення трудових ресурсів. велика кількість 
пропозицій щодо вдосконалення методики 
та рахунків бухгалтерського обліку винагород 
працівникам, запропонованих багатьма авто-
рами, тільки викликало ще більше неузгодже-
ностей окремих питань за данним напрямом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування методики обліку винагород пра-
цівникам досліджували зарубіжні вчені, зо-
крема: а. андерсон, Д. Браун, Д. Брєттон, 
Д. голд, Ф. герцберг, е. лоулер, н. райан, 
л. Портер. Загальні аспекти розвитку методо-
логії обліку виплат працівникам висвітлені у 
працях вітчизняних учених: с. голова, р. гра-
чової, т. Давидюк, і. Жиглей [1], т. Мельник 
[2], л. Мельянкової, і. саух [3], о. Шоляк [4], 
н. Шульги [5], і. Щирби [6]. За всієї значу-
щості наукових досягнень невирішеними за-
лишаються такі питання: недосконалість іс-
нуючих класифікацій винагород працівникам 
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ненні. спробу наблизити вітчизняний План 
рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-
піталу, зобов’язань і господарських опера-
цій підприємств і організацій до положень  
П(с)Бо 26 «виплати працівникам» робили у 
дисертаційних роботах українські вчені, ра-
зом з тим, в роботах науковців відсутні реко-
мендації з обліку винагород працівникам, які 
б задовольняли вимогам Міжнародних стан-
дартів бухгалтерського обліку [7, 9].

т. г. Мельник в авторефераті дисертації 
пропонує відкрити субрахунки до рахунка 66 
«розрахунки за виплатами працівникам», а 
саме:

661 «Поточні виплати працівникам»;
662 «виплати при звільненні»;
663 «виплати по закінченні трудової ді-

яльності»;
664 «виплати інструментами власного ка-

піталу»;
665 «інші довгострокові виплати праців-

никам»;
666 «розрахунки з депонентами»,
667 «розрахунки за іншими виплатами» 

[2].

але ж, запропонована методика 
т. г. Мельник суперечить сутності класифі-
кації винагород працівникам відповідно до 
МсБо 19 «виплати працівникам», оскільки 
виокремлюються в один ранг класи і об’єкти, 
що їх утворюють. також, виокремлення су-
брахунка 666 «розрахунки з депонентами» в 
структурі рахунка 66 «розрахунки за виплата-
ми працівників» є неактуальним в умовах роз-
витку взаємовідносин підприємств, установ, 
організацій з банківськими організаціями.

цікавими є пропозиції н. в. Шульги 
щодо обліку зобов’язань за програмами з ви-
значеною виплатою з виділенням окремим 
об’єктом фінансового обліку «довгострокових 
виплат працівникам». автор зазначає, що до 
нього слід віднести:

 — виплати по закінченні трудової діяль-
ності за програмами виплат із визначеною ви-
платою;

 — виплати при звільненні;
 — виплати інструментами власного капі-

талу підприємства;
 — інші виплати, які не підлягають сплаті 

в повному обсязі протягом дванадцяти міся-

Рис. 1. Діюча методика обліку винагород працівникам (складено автором на основі [7, 8, 9])
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ців по закінченні місяця, у якому працівник 
виконував відповідну роботу, тобто відстроче-
ні виплати працівникам [5].

у складі поточних виплат працівникам 
н. в. Шульга пропонує обліковувати на окре-
мому субрахунку виплати за державним соці-
альним страхуванням.

Запропонована автором методика має 
деякі суперечності: згідно з п. 60 Міжна-
родного стандарту бухгалтерського обліку 1 
«Подання фінансових звітів» окремі поточні 
зобов’язання (такі як торговельна націнка і 
певні нарахування для працівників), а також 
інші операційні витрати складають частину 
робочого капіталу, який використовується у 
звичайному операційному циклі суб’єкта гос-
подарювання. такі операційні витрати кла-
сифікуються як поточні зобов’язання, навіть 
якщо вони підлягають погашенню через більш 
ніж дванадцять місяців після дати балансу [8]. 
тому, одноразові виплати при звільненні, ви-
плати інструментами власного капіталу під-
приємства та інші виплати, які не підлягають 
сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти 
місяців по закінченні місяця, у якому праців-
ник виконував відповідну роботу, тобто від-
строчені грошові винагороди працівникам, не 
можна відносити до «довгострокових виплат 
працівникам». внески на соціальне забезпе-
чення, які згадуються у Міжнародному стан-
дарті бухгалтерського обліку 19, не маємо пра-
во включати до винагород працівникам тому, 
що за західною методологією заробітна плата 
обліковується за методом нетто, а в україні 
традиційно застосовується метод брутто.

т. г. Мельник і н. в. Шульга виділяють 
у запропонованих методиках обліку вина-
город працівникам «виплати інструментами 
власного капіталу». на підставі обґрунтованої 
класифікації винагород працівникам в п. 1.2 
і запропонованих змін у редакції П(с)Бо 26 
вважаємо, що використання даного виду ви-
нагород є недоцільним.

не досить переконливою є запропоно-
вана і. М. Щирбою методика обліку вина-
город працівникам. автор вважає, що для 
вирішення проблеми узгодження норматив-
них документів, необхідно внести зміни до 
Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, а саме: 
до рахунка 66 «розрахунки за виплатами пра-
цівникам» відкрити чотири субрахунки відпо-

відно до класифікації виплат працівникам у  
П(с)Бо 26 «виплати працівникам»:

661 «Поточні виплати працівникам»;
662 «виплати при звільненні»;
663 «виплати по закінченні трудової ді-

яльності»;
664 «інші довгострокові виплати праців-

никам».
а депоновану заробітну плату відобража-

ти на рахунках третього порядку у складі по-
точних виплат працівникам [6].

однак необхідно зазначити, що, по-
перше, виплати по закінченні трудової діяль-
ності та інші довгострокові виплати за своєю 
суттю не можуть відображатися у складі по-
точних зобов’язань, оскільки до таких виплат 
належать виплати за пенсійними планами, а 
також виплати за планами медичного стра-
хування й іншими соціальними програмами, 
що забезпечуються за рахунок роботодавців 
(або за рахунок самих працівників і від їхньо-
го імені, але через працедавців) певні гаран-
тії колишнім працівникам після їх виходу на 
пенсію. По-друге, для обліку таких виплат у 
Плані рахунків бухгалтерського обліку в укра-
їні передбачено окремий субрахунок — 472 
«Додаткове пенсійне забезпечення». це су-
брахунок бухгалтерського обліку резервів на 
додаткове (недержавне) пенсійне забезпечен-
ня працівників, який створюється за рахунок 
власних коштів підприємства (або за рахунок 
заробітної плати найнятих робітників на під-
ставі заяв від їхнього імені) [9].

і. в. саух і о. Ю. Шоляк під час дослі-
дження обліку соціальних виплат праців-
никам запропонували перейменувати су-
брахунки 472 і 949 та виділити продуктивні і 
непродуктивні витрати в обліку винагород 
працівникам. а саме, о. Ю. Шоляк пропо-
нує виділяти в обліку винагород працівникам 
«суми виплачених соціальних гарантій», які 
складаються з продуктивних і непродуктив-
них соціальних гарантій. Зазначає, що для 
обліку акумулювання коштів у вигляді фонду 
та його використання передбачити у Плані 
рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-
піталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій рахунок 472 «Фонд 
виплат соціальних гарантій» замість рахунку 
«Додаткове пенсійне забезпечення» [3, 4]. і. 
в. саух для облікового відображення операцій 
підприємства, пов’язаних з нарахуванням ви-
нагород працівникам, запропонував ввести до 
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661 субрахунка «розрахунки з заробітної пла-
ти» такі аналітичні рахунки:

— 661.1 — «Продуктивні затрати фонду 
основної заробітної плати»;

— 661.2 — «Продуктивні затрати фонду 
додаткової заробітної плати»;

— 661.3 — «непродуктивні витрати фонду 
основної заробітної плати»;

— 661.4 — «непродуктивні витрати фонду 
додаткової заробітної плати» [4, 5].

Проте пропозиції авторів не враховують 
потреб резервування коштів на виплату ви-
нагород за пенсійними планами. на підставі 
вивчення праць українських науковців та за-
рубіжного досвіду, адаптованого до вітчиз-
няного законодавства, вважаємо за доцільне 
розробити методику обліку винагород пра-
цівникам, яка відповідатиме класифікації ви-
нагород працівникам відповідно до МсБо 
19 «виплати працівникам» та охоплює всі 
об’єкти обліку щодо винагород працівникам 
[4, 3, 8].

Удосконалення методики обліку поточних 
винагород

Передусім необхідно змінити назву основ-
ного рахунка 66, що використовується для об-
ліку зобов’язань за винагородами працівникам, 
на «розрахунки за винагородами працівникам» 
для узгодження інформації в П(с)Бо і Плані 
рахунків бухгалтерського обліку.

на нашу думку, виділення субрахунку 662 
«розрахунки з депонентами» є недоцільним. 
Майже всі сучасні підприємства перейшли у 
розрахунках за винагородами працівникам на 
безготівкову форму. але, якщо у підприємства 
є необхідність використовувати даний субра-
хунок, пропонуємо накопичувати інформацію 
щодо розрахунків з депонентами на субрахун-
ку 663 «розрахунки за іншими винагородами».

крім того, поточні винагороди працівни-
кам з основної заробітної плати, додаткової 
заробітної плати, інших заохочувальних та 
компенсаційних винагород, оплати відпусток 
та негрошових винагород працівникам. однак 
у Плані рахунків бухгалтерського обліку для 
відображення всіх трьох видів заробітної пла-
ти працівникам передбачений один загаль-
ний субрахунок 661 «розрахунки з заробітної 
плати». відповідно до П(с)Бо 26 та МсБо 
19 «виплати працівникам» всі види заробіт-
ної плати належать до поточних винагород, 
які не підлягають накопиченню (case of non-
accumulating compensated absences). але є і такі 

винагороди працівникам серед поточних ви-
нагород — оплата відпусток працівникам, які 
підлягають накопиченню (case of accumulating 
compensated absences). винагороди працівни-
кам, що підлягають накопиченню, відобра-
жаються у складі резервів (забезпечень). Для 
цього Планом рахунків бухгалтерського облі-
ку передбачено субрахунок 471 «Забезпечення 
виплат відпусток».

Жоден з науковців не звернув увагу на 
негрошові винагороди працівникам, які від-
повідно до Міжнародного стандарту бухгал-
терського обліку 19 «виплати працівникам», 
необхідно виділяти в обліку у складі поточних 
винагород, які не підлягають накопиченню, 
на окремому субрахунку. Пропонуємо з цією 
метою виділити серед поточних винагород 
працівникам субрахунок 664 і надати йому на-
зву «негрошові винагороди».

Удосконалення методики обліку інших дов-
гострокових винагород

До інших довгострокових винагород від-
носяться довгострокові очікувані періоди від-
сутності, довгострокові соціальні виплати, 
довгострокові заохочувальні та компенса-
ційні винагороди і відстрочені грошові вина-
городи. всі довгострокові винагороди, окрім 
відстрочених грошових винагород, повинні 
дисконтуватися. тому, їх необхідно відобра-
жати в обліку як довгострокові зобов’язання, 
а відстрочені грошові винагороди — як інші 
поточні зобов’язання за винагородами пра-
цівникам.

Пропонуємо відображати інші довгостро-
кові винагороди, окрім відстрочених грошо-
вих винагород: на рахунку 56 і надати йому 
назву «Довгострокові винагороди працівни-
кам», з використанням таких субрахунків:  
561 «Довгострокові очікувані періоди відсут-
ності», 562 «Довгострокові соціальні випла-
ти», 563 «Довгострокові заохочувальні та ком-
пенсаційні винагороди».

Потребує удосконалення і методика облі-
ку винагород після закінчення трудової діяль-
ності, яка відповідно до запропонованої кла-
сифікації включає винагороди за пенсійними 
планами і винагороди за іншими соціальними 
програмами. винагороди за пенсійним плана-
ми поділяються на пенсійні плани зі встанов-
леним внеском і пенсійні плани зі встановле-
ною винагородою.

внески до пенсійного фонду, що здійсню-
ються у межах плану зі встановленими вне-
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сками, відносять на витрати за мірою виник-
нення зобов’язань зі сплати чергового внеску. 
Для таких планів доцільним було б викорис-
тання субрахунку 551 «винагороди за планом 
із встановленими внесками» і субрахунку 552 
«винагороди за іншими соціальними програ-
мами».

Пенсійний план зі встановленими ви-
платами передбачає гарантований працедав-
цем розмір пенсії, і тому сума зобов’язань, що 
виникають, не дорівнює витратам. точніше, 
ці суми рівні лише у момент визнання таких 
витрат і зобов’язань. надалі зобов’язання 
регулярно коригуються (дисконтуються) 
згідно з тією самою оцінкою, яку дають роз-
рахунки актуарних припущень за такими 
зобов’язаннями на цей момент. така програма 
є для підприємств настільки ж ризикованою, 
наскільки й вигідною. ризик полягає в тому, 
що при нестачі коштів до моменту виходу 
працівника на пенсію компанія зобов’язана 
відшкодовувати забраклу суму. але якщо на 
той час трапляється зворотний ефект, підпри-
ємство отримує прибуток. Для обліку планів 
зі встановленими винагородами в Плані ра-
хунків бухгалтерського обліку передбачений 
субрахунок 472 «Додаткове пенсійне забезпе-
чення». аналітичні рахунки до 472 субрахун-
ку можуть відкриватися за видами таких про-
грам.

оскільки план зі встановленими винаго-
родами зобов’язує компанію виплачувати обу-
мовлені суми, то всі пов’язані з таким планом 
ризики — як актуарні, так і інвестиційні, — 
несе підприємство або група підприємств, що 
створили загальний пенсійний план. Якщо 
актуарний або інвестиційний дохід виявля-
ється нижчим від очікуваного, зобов’язання 
компаній зростають, що в обліку відобража-
ється шляхом їх дисконтування [10].

інвестиційні доходи в межах пенсійного 
плану — це доходи за активами пенсійного 
плану, такі як: відсотки, дивіденди й інші види 
доходів, отриманих на активи плану разом із 
відповідними реалізованими та нереалізова-
ними прибутками/збитками за мінусом витрат 
на управління планом і податків за пенсійним 
планом [10]. Для таких доходів доцільно вико-
ристовувати субрахунок 733 «інші доходи від 
фінансових операцій» або виділити окремий 
субрахунок 734 «актуарні доходи отримані».

активи пенсійного плану включають ак-
тиви, розміщені у довгостроковому фонді, і 

застосовувані страхові поліси. активи довго-
строкового фонду — це активи, які утворюють 
фонд, спеціально створений для фінансуван-
ня пенсійних винагород, і можуть викорис-
товуватися лише з цією метою, і на які не 
поширюється виконання зобов’язань перед 
будь-якими кредиторами у разі банкрутства. 
це перераховані до довгострокового (пенсій-
ного) фонду кошти працедавця, а також цінні 
папери, у які пенсійний фонд на свій розсуд 
вкладає частину коштів, що надійшли таким 
чином. активи пенсійного плану можуть бути 
повернені підприємству лише як відшкоду-
вання вже виплачених сум. Для обліку таких 
активів вважаємо за потрібне виділити окре-
мий субрахунок 144 «інвестиції за активами 
пенсійних планів».

Удосконалення методики обліку винагород 
при звільненні

1. винагороди при звільненні включають 
підвищення виплат по закінченні трудової 
діяльності і заробітну плату за певний період 
після закінчення трудової діяльності. вина-
городи при звільненні, якщо вони нарахову-
ються одноразово, належать до витрат того 
періоду, після якого працівник був звільне-
ний. оскільки у цьому випадку економічних 
вигод у майбутньому не очікується, такі вина-
городи дисконтуванню не підлягають і їх слід 
відображати на субрахунку 663 «розрахунки за 
іншими винагородами».

2. Якщо ж виплати при звільненні нара-
ховуються як зобов’язання, які повинні по-
гашатися поступово, протягом певного часу 
(або одноразово, але після більш ніж 12 мі-
сяців з дати звільнення), то вихідна допомога 
дисконтується, тобто їх оцінка регулярно пе-
реглядається шляхом проведення актуарних 
розрахунків. у цьому разі необхідно вести об-
лік винагород при звільненні на субрахунку 
564 «інші довгострокові винагороди».

на рис. 2 наведено систему комплексного 
методичного забезпечення обліку винагород 
працівникам, яка враховує склад об’єктів об-
ліку згідно з їх класифікацією, рекомендовані 
для ведення первинного і поточного обліку 
винагород працівникам та запропоновані ра-
хунки бухгалтерського обліку, використання 
яких забезпечить формування фінансових зві-
тів за удосконаленою системою рахунків.

Дослідження методики обліку винагород 
працівникам довело необхідність підвищен-
ня його ефективності шляхом розширення 
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напрямів аналітичного обліку. Дані аналітич-
ного обліку відіграють важливу роль в управ-
лінні виробничим процесом та його органі-
зації, характеризуючи розміщення та склад 
персоналу за місцями його використання, 
відпрацьований і невідпрацьований час, об-
сяг товарів, динаміку заробітної плати за ка-
тегоріями персоналу, місцями виникнення 
витрат, видами продукції тощо. аналіз вина-
город працівникам дає змогу їх класифікува-
ти на зобов’язання з визначеним терміном їх 
виникнення та погашення (короткострокові 
та довгострокові винагороди працівникам), та 
забезпечення, що включають винагороди по 
закінченні трудової діяльності або при звіль-
ненні.

Висновки. на підставі узагальнення на-
укових поглядів вітчизняних науковців і за-
рубіжного досвіду, удосконалено систему 
рахунків бухгалтерського обліку винагород 
працівникам та розроблено комплексну мето-
дику обліку винагород працівникам шляхом: 
видалення субрахунку обліку розрахунків за 
депонентами, який в умовах поширення без-
готівкових форм розрахунків є «рудиментом» 
сучасного бухгалтерського обліку; виділення 

серед поточних винагород працівникам облі-
кових регістрів для відображення інформації 
про негрошові винагороди, актуарні доходи 
отримані та інвестиції за активами пенсійних 
планів. розроблено методику обліку активів 
за пенсійними планами, у якій запропонова-
но відображати інші довгострокові винагоро-
ди (окрім відстрочених грошових винагород) 
окремо за довгостроковими очікуваними 
періодами відсутності, довгостроковими со-
ціальними виплатами, а також довгостроко-
вими заохочувальними та компенсаційними 
винагородами. Запровадження розробленого 
комплексного методичного забезпечення об-
ліку винагород працівникам дозволить під-
вищити інформативність обліку загалом, що 
сприятиме посиленню мотивації персоналу 
підприємств.
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Objective. The methodical support and develop of practical recommendations for accounting of em-
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Methods. The theoretical and methodological basis of the study were general scientific and specific 
methods of cognition, based on a system-structural approach to the study accounting of employee benefits. 
It is necessary to use the method of observation to study the methodology of accounting, but practical rec-
ommendations and suggestions consider from the standpoint of forming an integrated methodical support. 
Improvements in the display of employee benefits in accounting were developed using a systematization and 
process approach.

Results. The article develops proposals for improving the system for accounting of employee benefits, 
namely: the formation an integrated methodical support of employee benefits, which takes into account 
the composition of objects of accounting according to their classification, recommended for primary and 
current accounting of remuneration and proposed accounting accounts, the use of which will ensure the 
formation of financial statements in an improved system of accounts. The formation of an integrated me-
thodical support for accounting of employee benefits should be carried out by removing the sub-account 
of accounting for payments to depositors, which in terms of the spread of non-cash forms of payment is a 
«rudiment» of modern accounting; allocation among current for employee benefits of accounting registers 
to display information on non-monetary remuneration, actuarial income received and investments in pen-
sion plan assets; development of a methodic for accounting for assets under pension plans, which proposes 
to reflect other long-term benefits (other than deferred cash benefits) separately for long-term expected 
periods of absence, long-term social benefits, as well as long-term incentive and compensation benefits; 
reflection of other long-term remuneration, except for deferred cash rewards on account 56 «Long-term 
remuneration to employees», using such sub-accounts as 561 «Long-term expected periods of absence», 
562 «Long-term social benefits», 563 «Long-term incentive and compensation»; attributable to expenses 
as liabilities arise to the pension fund, which are carried out within the plan of defined contributions as 
liabilities arise on sub-account 551 «Remuneration under the plan with established contributions» and 
sub-account 552 «Remuneration under other social programs». Introduction of the developed complex 
methodical maintenance of the account of rewards to employees will allow to increase analyticity of the 
information that will promote strengthening of motivation of the personnel of the enterprises; the use of the 
proposed accounting accounts will ensure the formation of integrated financial statements.

Key words: methodical support, accounting methods, employee benefits, accounting of employee ben-
efits, international accounting standards.

Надійшла до редакції 30.04.2020
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Мета. — розкрити сутність банківського капіталу, його видів, структурних елементів та 
функцій, а також дослідити основні методи щодо підвищення стійкості банківських установ та 
запропонувати кроки з підвищення достатності капіталу банківських установ України.

Методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: теоретичне уза-
гальнення, порівняння і групування — для визначення сутності поняття «банківський капітал»; 
аналіз і синтез — при ідентифікації структурних елементів капіталу банківських установ; ін-
дукція та дедукція — при розкритті антикризових заходів щодо підвищення достатності капі-
талу банків.

Результати. Було розглянуто сутність поняття «банківський капітал», а також запропоно-
вано авторське трактування такої дефініції. Автор вважає, що банківський капітал — це певний 
фонд, до якого входять власні, позичені і залучені кошти, якими розпоряджається банк для фор-
мування фінансових, матеріальних та інших видів активів для ведення своєї діяльності, забезпе-
чення фінансової стабільності та отримання прибутку в довгостроковому періоді. Були визначені 
структурні складові види та функції банківського капіталу, а також запропоновані антикризові 
заходи щодо підвищення достатності капіталу банків, які представлені для їх використання на 
макро- та мікрорівнях та залежно в якій ситуації знаходиться банківська установа, або в стан-
дартних умовах чи в умовах кризи, або в посткризовому стані.

Ключові слова: банківський капітал, регулятивний капітал, «Базель-ІІІ», фінансова стій-
кість, Національний банк України, антикризові заходи, банківські установи.

Постановка проблеми. розвиток вітчизня-
ної національної економіки залежить від ін-
дикаторів стабільності банківського сектору. 
Фінансова стійкість та надійність банківської 
установи суттєво залежать від належного об-
сягу банківського капіталу. Досвід світових 
фінансових криз показує, що банкам необ-
хідно продовжувати вдосконалювати страте-
гію щодо управління капіталом, встановлю-
ючи якісні та кількісні критерії до нього для 
покриття непередбачених втрат. Достатній 
рівень капіталу відкриває перспективи роз-
витку для банку й, навпаки, недостатній його 

рівень значно дестимулює поточну банків-
ську діяльність та унеможливлює досягнення 
банком фінансової стійкості на довгостроко-
ву перспективу. нБу за останні роки актив-
но проводить реформування усього сектору, 
підвищуються вимоги до капіталу банків, за-
тверджені механізми для збільшення прозорої 
діяльності банків, впроваджуються основні 
положення «Базельських угод». тому питан-
ня достатності рівня банківського капіталу та 
його регулювання є вкрай актуальним як для 
світової банківської системи, так і для банків 
україни зокрема.

© в. а. Янковський, 2020
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вагомий внесок у питання зміцнення фінан-
сової стійкості банківського сектору, розгляду 
банківського капіталу та розроблення прак-
тичних кроків щодо їх підвищення зробили 
багато вчених, серед яких в. в. коваленко, 
в. і. Міщенко, с. в. науменкова, л. о. При-
мостка, о. о. Папаіка, М. і. савлук та ін. але 
незважаючи на достатність напрацювань за 
цим науковим дослідженням, актуальним є 
подальший розгляд сутності капіталу банків-
ських установ та обґрунтування практичних 
рекомендацій щодо підвищення рівня фінан-
сової стійкості банків.

Мета статті — розкриття сутності бан-
ківського капіталу, його видів, структурних 
елементів та функцій а також дослідження 
основних методів щодо підвищення стійкості 
банківських установ та запропонування кро-
ків з підвищення достатності капіталу банків-
ських установ україни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З моменту появи економічної науки вчені по-
різному бачать сутність поняття «банківський 
капітал». це все призводить до гальмування 
вже напрацьованих за весь час теоретичних та 
практичних засад з цього питання. Первопри-
чиною цього є те, що не було запропоновано 
єдиного визначення до самої категорії «капі-
тал», бо як ми знаємо банківський капітал вже 
є похідною від нього та сформувався через по-

яву банківських установ як перших посеред-
ників для здійснення кредитних відносин.

розглядати сутність поняття «капітал» 
почали ще у античному світі, але перше най-
більш ґрунтовне тлумачення та більш схоже 
на сучасні дефініції з’явилось у XvIII ст. так, 
видатний учений а. тюрго підкреслював: 
«особа, яка отримує щорічно дохід більший, 
ніж їй потрібно витратити, може відкласти 
цей надлишок і нагромаджувати його. ці на-
громадження цінностей становлять те, що на-
зивають капіталом» [1, с. 70].

також видатний класик політичної еконо-
мії а. сміт зазначав, що: «капітал — це накопи-
чений запас засобів виробництва (накопичене 
багатство), що використовується для господар-
ських потреб і приносить дохід» [2, с. 239].

в табл. 1 наведено різноманітність визна-
чення існуючих дефініцій поняття «банків-
ський капітал».

виходячи із вищезазначених трактувань, 
можна стверджувати, що вчені при визначен-
ні банківського капіталу відокремлюють різну 
його сутнісну складову.

враховуючи все вищезазначене, під бан-
ківським капіталом треба розуміти певний 
фонд, до якого входять власні, позичені і залу-
чені кошти, якими розпоряджається банк для 
формування фінансових, матеріальних та ін-
ших видів активів для ведення своєї діяльності, 

Таблиця 1
Підходи науковців щодо сутності поняття «банківський капітал» (складено автором за [3–7])

автор визначення сутнісна складова
Закон україни «Про 
банки і банківську 

діяльність» 

 «Банківський капітал — це власні кошти, за-
лишкова вартість активів банку після вираху-
вання всіх його зобов’язань» [3].

кошти, вартість

л. Примостка  «Банківський капітал — це власні кошти ак-
ціонерів (власників банку), внесені ними на 
свій ризик з метою отримання доходів» [4].

кошти акціонерів, доходи

а. Мороз, М. савлук  «Банківський капітал — це фонди, які ство-
рюються банками для забезпечення фінансо-
вої стійкості підприємницької та господар-
ської діяльності, а також прибуток поточного 
року і минулих років» [5].

Фонди, фінансова стійкість, 
прибуток

а. Загородній, г. воз-
нюк

 «Банківський капітал — це сукупність ко-
штів, які знаходяться в розпорядженні банків 
і використовуються ними для кредитних, ін-
вестиційних та інших операцій» [6].

кошти

П. роуз  «Банківський капітал — це капітал, що скла-
дається за акціонерного капіталу, який був 
внесений власниками банку, резервів для по-
криття можливих збитків та нерозподіленого 
прибутку» [7].

акціонерний капітал, збитки, 
прибуток
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забезпечення фінансової стабільності та отри-
мання прибутку в довгостроковому періоді.

незалежно від різноманіття дефініцій 
щодо банківського капіталу, можна виділи-
ти певні його особливості, а саме: має лише 
грошову форму; використовується для отри-
мання прибутку; має у своєму складі постійні 
(статутний капітал банківської установи) та 
змінні складові (нерозподілений прибуток); 
встановлює безпосередній зв’язок з фондо-
вим ринком; належний рівень банківського 
капіталу є важливим індикатором для стабіль-
ної як безперебійної роботи банківської уста-
нови так і усього банківського сектору окре-
мої країни загалом.

на рис. 1 зображені основні види банків-
ського (власного) капіталу за загальноприй-
нятими класифікаційними ознаками.

отже, виходячи із класифікації видів бан-
ківського (власного) капіталу, зображеної на 
рис. 1, варто більш обґрунтовано охаракте-

ризувати певну класифікаційну ознаку. так за 
характером використання капітал поділяють 
на такий, що нагромаджується, та на капітал, 
який споживається. Перший вид капіталу 
здійснює функцію надання банківських по-
слуг клієнтам та проведення безпосередньо 
банківських операцій, другий вид капіталу 
має на меті проведення заохочувальних за-
ходів для працівників банку, насамперед під-
вищення кваліфікації та соціальний розвиток 
працівників та їх матеріальне стимулювання.

Для більшого розуміння сутності банків-
ського капіталу розглянемо більш детально 
його структурні складові. у першу чергу капі-
тал банківської установи складається з регуля-
тивного капіталу.

Згідно з чинним законодавством та норма-
тивно-правовим актам національного банку 
україни (далі — нБу) встановлено, що «регу-
лятивний капітал (англ.regulatory capital) — це 
один із найважливіших показників діяльності 

Рис. 1. Види банківського (власного) капіталу за різними класифікаційними ознаками  
(складено автором за [9])
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банків, основним призначенням якого є по-
криття негативних наслідків різноманітних ри-
зиків, які банки беруть на себе у процесі своєї 
діяльності, та забезпечення захисту вкладів, 
фінансової стійкості та стабільності банків-
ської діяльності. регулятивний капітал банків 
складається з капіталу 1-го рівня (основний ка-
пітал) та 2-го рівня (додатковий капітал)» [8].

«основний капітал банку включає в себе 
статутний капітал і розкриті резерви, які ство-
рені або збільшені за рахунок нерозподіленого 
прибутку, надбавок до курсу акцій та додатко-
вих внесків акціонерів у статутний капітал, за-
гальний фонд покриття ризиків, що створю-
ється під невизначений ризик при проведенні 
банківських операцій, за винятком збитків за 
поточний рік і нематеріальних активів» [8].

Згідно зі статтею 30 Закону україни «Про 
банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 
року № 2121-ііі, «Додатковий капітал, за умо-
ви затвердження нБу, може включати: 1) не-
розкриті резерви; 2) гібридні (борг/капітал) 
капітальні інструменти; 3) резерви переоцін-
ки; 4) субординований борг. Додатковий капі-
тал не може бути більше основного капіталу. 
регулятивний капітал не може бути меншим 
за статутний капітал банку» [3].

існує багато поглядів учених щодо визна-
чення переліку та сутності функцій капіталу 
банківських установ. але варто зазначити, що 
переважна більшість науковців виокремлю-
ють три основні функції банківського капіта-
лу, а саме:

1. Захисна функція. капітал являє собою 
певний резерв, який має на меті покриття по-
точних збитків та зобов’язань перед своїми кре-
диторами та клієнтами. також власний капітал 
банку дає можливість проводити фінансові 
операції та функціонувати банківській установі 
загалом, незважаючи на існуючі збитки.

2. оперативна функція. Дана функція по-
лягає в тому, що коли банк тільки починає 
свою діяльність, за допомогою використання 
власного капіталу починає функціонувати ді-
яльність установи та формується її основна 
інфраструктура (будівництво офісів або їх 
оренда, придбання спеціальної техніки, під-
писування контрактів з майбутніми праців-
никами тощо).

3. регулююча функція. Зміст цієї функції 
полягає в тому, що до власного капіталу банку 
встановлюються певні економічні нормативи 
та мінімальні вимоги з боку центральних бан-

ків країн або також міжнародних банківських 
контролюючих організацій. це дає змогу ана-
лізувати фінансову діяльність окремого банку 
або цілого банківського сектору та здійснюва-
ти за ними нагляд. Дана функція дає можли-
вість розробити дієві кроки для стабільного та 
успішного функціонування усієї банківської 
системи певної країни або регіону.

розглянемо більш детально окремі так-
тичні (поточні) функції банківського капіталу, 
які зображені на рис. 2.

Функція страхування полягає в тому, що 
коли виникають непередбачувані ситуації, 
пов’язані з втратою основних засобів бан-
ківської установи, то капітал надає гарантію 
для коштів кредиторів та вкладників. За до-
помогою даної функції забезпечується ді-
яльність банку та проведення ним основних 
операцій.

інноваційна функція проявляє свою 
функцію в тому, що коли відбувся розподіл 
дивідендів між власниками банку, то певна 
частина доходів перейшла до різних фондів 
банку, зокрема підвищився статутний капітал, 
що надає можливість ініціювати створення 
нових послуг та продуктів або оновлення тех-
нічних засобів для підвищення якості наданих 
послуг клієнтам.

важливе значення має комунікаційна 
функція, за допомогою якої кожний банк ві-
дображає свою фінансову звітність, у якій 
можна побачити обсяг та поточний стан ка-
піталу банку, що своєю чергою надає імпульс 
усім банкам підвищувати свою конкуренто-
спроможність та займати високі позиції по 
банківському сектору, в якому вони проводять 
свою діяльність.

Функція планування висвітлює свою дію 
так: кожний банк розробляє поточні та стра-
тегічні бізнес-плани, у яких відображаєть-
ся кредитна та депозитна політика, система 
менеджменту, план інвестиційних вкладень, 
механізм боротьби з банківськими ризиками 
тощо. це, своєю чергою все здійснюється за 
допомогою банківського капіталу, через пере-
розподіл його частини на зазначені цілі.

Превенційна функція капіталу банку має 
на меті запобігти погіршенню фінансово-
го стану банку. так, дотримання достатнього 
рівня капіталізації банку забезпечує фінансо-
ву стійкість банку. належний рівень капіта-
лу дотримується за допомогою встановлення 
спеціальних нормативів з боку центрального 
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банку країни та повинен запобігти впливу не-
передбачуваних ризиків на діяльність банку.

Проаналізуємо тепер більш детально де-
які стратегічні функції банківського капіталу.

Мобілізаційна функція надає поштовх до 
підвищення рівня стабільності банківського 
сектору та розвитку економіки країни через 
те, що певна частина банківського капіталу 
переходить на створення кредитних ресурсів, 
які надаються юридичним особам (підприєм-
ства, компанії).

так, стимулююча функція банківського 
капіталу забезпечує розширення банківської 
діяльності, надає можливості створювати нові 
продукти чи послуги, що підвищує ефектив-
ність діяльності окремого банку взагалі. та-
кож дана функція розробляє механізми до за-
охочування працівників банківської установи.

нБу протягом свого існування розробляє 
нормативно-правові акти, які регламентують 
методологію оцінки капіталізації банківських 
установ шляхом встановлення мінімальних 
вимог та економічних нормативів до капіта-
лу банків з урахуванням деяких компонентів 
угод та пропозицій Базельського комітету з 
питань банківського нагляду.

Для подолання нестабільності банків-
ського сектору україни і підвищення до-
статнього рівня капіталу банківських уста-
нов та зменшення впливу різних ризиків на 
діяльність банків, необхідним є створення 
антикризової стратегії з управління банків-
ським капіталом та усієї установи загалом, 
тому для цього потрібно більш детально до-
слідити антикризові методи та класифіка-
цію ризиків.

Рис. 2. Функції банківського капіталу (складено автором за [10, с. 262])



110

Торгівля і ринок України  № 1(47) 2020	 	 ISSN	2079-4762

Під час реалізації стратегії підвищення 
рівня достатності банківського капіталу необ-
хідним є також урахування впливу сукупності 
ризиків ендогенного (внутрішнього) та екзо-
генного (зовнішнього) характеру.

існує безліч класифікаційних критеріїв, 
згідно з якими розподіляють ризики на різні 
види (наприклад: ризики які піддаються кіль-
кісній оцінці (фінансові ризики) та не підда-
ються (нефінансові до них ще відносять опе-
раційний ризик).

так, до зовнішніх ризиків можна віднести: 
політичний та соціальний; нормативно-пра-
вовий ризик; ризик появи стихійного лиха; 
ризик конкуренції тощо.

До внутрішніх (ендогенних) відносимо: 
ризик розроблення та впровадження нових 
технологій та послуг; ризик достатності ка-
піталу; інфляційний ризик та інвестиційний 

ризик; валютний, кредитний та відсотковий 
ризик; ризик ліквідності та втрати платоспро-
можності; ризик репутації, ризик мотивації 
робітників та ін.

у табл. 2 наведено антикризові заходи для 
банківського сектору.

окремо варто приділити увагу таким спе-
цифічним антикризовим методам як аутсор-
синг та бенчмаркінг.

окремо варто приділити увагу такому 
специфічному антикризовому методу як аут-
сорсинг. 

аутсорсинг — це метод оптимізації витрат 
і організаційної структури, який передбачає 
передачу на договірній основі частини певних 
бізнес-функцій чи бізнес-процесу стороннім 
спеціалізованим компаніям [12, с. 70].

До основних переваг аутсорсингу для 
банку в процесі реалізації антикризових за-

Таблиця 2
Антикризові заходи для регулювання банківського сектору (складено автором за [11, с. 86])

рівень стандартні умови
Передкризова 

ситуація
криза

Посткризовий 
розвиток

Макро-
рівень

контроль входу
Пруденційний нагляд

нагляд за бізнесом

Єдина статистична 
база даних

Фінансовий 
моніторинг

створення 
гарантійних фондів

стрес-тестування

контроль тарифів

контроль 
інвестицій

контроль 
угод злиття і 
поглинання

контроль виходу
Фінансування

субординовані кредити

субсидування

Зниження податкового 
навантаження

стимулювання 
(податкові та 

інвестиційні пільги)

розвиток 
інфраструктури 

сектору

Мікро-
рівень

ризик-менеджмент

стандарти 
корпоративного 

управління

внутрішній аудит

атестація кадрів

Діагностика 
фінансового стану

клієнто-
орієнтована 

політика

Покращення 
сервісу послуг

санація або/та 
реорганізація

тимчасова 
адміністрація

План відновлення 
платоспроможності

оптимізація витрат та 
бізнес-процесів

консервативна 
політика резервування і 

достатності капіталу

стабілізація 
депозитного і 

кредитного портфелів

акцент на 
інструментах 
маркетингу

нові технології та 
продукти

нові ринки

розвиток 
регіональної мережі
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ходів слід віднести: підвищення прозорості 
та керованості внутрішньої структури банку; 
зменшення часу реакції банку на зміну зов-
нішнього середовища; більш чіткий розподіл 
та збалансування повноважень і відповідаль-
ності; скорочення внутрішнього документо-
обігу; підвищення швидкості інформаційного 
обміну [12, с. 72].

До негативних моментів аутсорсингу 
в. в. коваленко відносить: безпеку передаван-
ня важливих функцій стороннім суб’єктам, що 
підвищує залежність банку від підрядників; 
безпеку надлишкової концентрації умов веден-
ня бізнес-процесів в одного суб’єкта; загрозу 
витоку важливої конфіденційної інформації та 
розголошення банківської таємниці [12, с. 72].

Є. с. осадчий вважає, що створення 
«брідж-банків» може вирішити дане питання, 
для цього він систематизував основні особли-
вості таких банків: «Брідж-банк у сШа може 
створюватися лише для національних банків 
і має таке визначення — це тимчасовий на-
ціональний банк, який створюється за ініці-
ативи служби контролера грошового ринку 
і організований Федеральною корпорацією 
страхування депозитів для приймання та об-
слуговування клієнтів банку-банкрута. ство-
рення «брідж-банку» найбільш оптимально 
при проблемах великих банків або навіть 
мультибанківських холдингових компаній, 
які переважно й представлені в банківському 
секторі сШа. Для недопущення втрати клієн-
тів, у сШа «брідж-банку» дозволено прийма-
ти депозити та видавати виключно малори-
зиковані кредити своїм постійним клієнтам» 
[13, с. 134].

Для підвищення достатності капіталу та 
підняття фінансової стійкості банківським уста-
новам україни варто застосувати такі кроки:

— залучати субординований борг та капі-
тал іноземних інвесторів у банківський сектор;

— використовувати досвід провідних кра-
їн світу щодо механізму рекапіталізації, аут-
сорсингу та бенмаркінгу, а також створення 
«брідж-банку» (нБу провести роботу з нор-
мативними актами та затвердити механізм дії 
таких банків);

— нБу необхідно продовжити роботу з 
таких питань: удосконалення системи стрес-
тестування, затвердити нормативні акти щодо 
покращення макропруденційного нагляду та 
фінансової дисципліни з урахуванням угоди 
«Базель-ііі», спрощення процедури реструк-

туризації та удосконалити процедуру отри-
мання ліцензії банківськими установами, 
затвердження ефективного механізму щодо 
роботи з непрацюючими кредитами тощо;

— зменшити частку активів, яким прита-
манний високий ризик, та здійснити рефор-
мування в корпоративній стратегії, особливо 
щодо надання банківських послуг для отри-
мання більшого прибутку;

— через механізм реструктуризації спри-
яти об’єднанню слабких банків із провідними 
банками, що діють на території україни (шля-
хом злиття або поглинання, це дозволить по-
ліпшити репутацію банківського сектору зага-
лом, збільшить кількість наданих послуг та їх 
собівартість тощо).

Висновки. отже, морфологічне досліджен-
ня сутності поняття «банківський капітал» дало 
змогу стверджувати, що вчені під час визначен-
ня банківського капіталу відокремлюють різну 
його сутнісну складову, а також обґрунтувати 
авторську дефініцію «банківський капітал». 
Було визначено види, структурні складові та 
функції банківського капіталу, зроблено спро-
бу надати антикризові методи щодо підвищен-
ня достатності банківських установ. обґрун-
товано подальші напрями щодо підвищення 
фінансової стабільності банківського сектору 
україни та збільшення достатності капіталу 
банківських установ нашої країни.
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Objective. The purpose of this article is to disclose the nature of banking capital, its types, structural ele-
ments and functions, as well as to explore the basic methods for improving the resilience of banking institu-
tions and proposing steps to improve the capital adequacy of Ukrainian banking institutions.

Methods. The following general scientific methods were used in the research process: theoretical gen-
eralization, comparison and grouping — to determine the essence of the concept of «bank capital»; analysis 
and synthesis — at identification of structural elements of capital of banking institutions; induction and de-
duction — when opening anti-crisis measures to increase the capital adequacy of banks.

Results. The essence of the concept of «bank capital» was considered, and the author’s interpretation 
of such a definition was proposed. The author considers that bank capital is a certain fund, which includes 
own, borrowed and borrowed funds, which the bank manages for formation of financial, tangible and 
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other types of assets for conducting its activity, ensuring financial stability and profit in the long term. The 
structural components and functions of bank capital have been identified, as well as the proposed crisis 
measures to enhance the capital adequacy of banks, which are presented for use at the macro and micro 
levels and depending on the situation of a banking institution, or in standard or crisis conditions, or in a 
post-crisis state.

Key words: bank capital, regulatory capital, Basel-III, financial stability, National Bank of Ukraine, 
anti-crisis measures, banking institutions.
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Мета — дослідити інституціонально-організаційне забезпечення розвитку світового промис-
лового туризму.

Методи. Дослідження базується на комплексному аналізі інституціонально-організаційного 
забезпечення розвитку світового промислового туризму. Для досягнення поставленої мети було ви-
користано: історичний метод (для формування інституціонально-організаційної бази регулювання 
світового промислового туризму), групування (для надання характеристики міжнародним органі-
заціям, що сприяють розвитку світового промислового туризму, державним інституціональним 
структурам щодо розвитку промислового туризму в різних країнах світу), узагальнення (для іден-
тифікації основних етапів формування інституціонального забезпечення розвитку світового про-
мислового туризму).

Результати. Досліджено інституціонально-організаційне середовище розвитку світового про-
мислового туризму. Обґрунтовано, що розвиток світового промислового туризму неможливий без 
формування важливих основ — інститутів. Проаналізовано нормативно-правову базу регулювання 
функціонування міжнародного туристичного ринку, актів міжнародних туристичних організацій, 
визначено основні етапи інституціонально-організаційного забезпечення розвитку світового про-
мислового туризму, надано характеристику кожного з етапів. Визначено характеристику діяль-
ності інституціональних структур, що сприяють розвитку світового промислового туризму. Ви-
явлено головні особливості впливу інститутів, їх механізмів та інструментів. Визначено моделі та 
наведено приклади державних інституціональних структур щодо розвитку промислового туризму 
в різних країнах світу, розглянуто їх основні цілі та завдання.

Ключові слова: промисловий туризм, міжнародне регулювання, міжнародна організація, інсти-
туціонально-організаційне забезпечення, інституціональні структури, індустріальна спадщина.

Постановка проблеми. Швидке зростан-
ня інтересу до об’єктів промислового туриз-
му, розширення географії туристичних подо-
рожей та збільшення обсягів використання 
туристичних ресурсів викликали утворення 
міжнародних правил, стандартів, організацій, 
що регулюють сферу промислового туризму, 
а комплексність заходів та програм розвитку 

промислового туризму з іншими міжнародно-
правовими актами з регулювання туристичної 
діяльності створюють передумови успішного 
та перспективного розвитку світового про-
мислового туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у науковій літературі існує багато поглядів 
на формування та розвиток світового про-

© в. о. кошель, 2020
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мислового туризму. Дослідженням розвитку 
світового промислового туризму та окремих 
його аспектів послідовно і глибоко займа-
ються такі вчені, як а. Дурович, н. кабуш-
кін, т. сергєєва, в. Данильчук, в. Пацюк, 
о. Пендерецький, в. Запарій та ін. однак 
підходи авторів щодо формування та роз-
витку промислового туризму мають спільні 
риси, серед яких слід виокремити: розвиток 
торговельних та ринкових відносин; збіль-
шення частки вільного часу в суспільстві; на-
явність туристичних ресурсів, що зумовлює 
актуальність обраної теми дослідження, її 
мету й завдання.

При цьому відсутні дослідження авторів 
щодо розвитку світового промислового туриз-
му під впливом інституціоналізації, що врахо-
вує формування ефективних організаційних 
форм та відповідну складну структуру.

Мета статті — дослідження інституці-
онально-оранізаційного забезпечення роз-

витку світового промислового туризму. Для 
досягнення поставленої мети було вирішено 
такі завдання: визначити основні етапи ін-
ституціонально-організаційного забезпечен-
ня розвитку світового промислового туризму; 
надати характеристику діяльності інституці-
ональних структур, що сприяють розвитку 
промислового туризму, державних інституці-
ональних структур щодо розвитку промисло-
вого туризму в різних країнах світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
розвиток та особливості інституціональ-
ного забезпечення світового промислового 
туризму мають свою історію. нормативно-
правова база регулювання функціонування 
міжнародного туристичного ринку та акти 
міжнародних туристичних організацій [1–8] 
дали змогу ідентифікувати три основні етапи 
формування інституціонального забезпечен-
ня розвитку світового промислового туризму, 
які наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Основні етапи інституціонально-організаційного забезпечення розвитку  

світового промислового туризму (складено автором)

Період назва етапу основні характеристики етапу

і етап
(1931–1975 

роки) 
Період формування

основний напрям регулювання — музеєфікація об’єктів інду-
стріального минулого; поява перших міжнародних організацій: 
(комітет всесвітньої спадщини (uNESco), IcoMoS, IccroM, 
тіссін) та міжнародних документів (афінська хартія, венеці-
анська хартія, конвенція про охорону культурної та природної 
спадщини).

іі етап
(1975–2005 

роки) 

Період активізації 
міжнародного регу-
лювання та співро-

бітництва

Підвищення ролі міжнародних неурядових організацій щодо 
регулювання промислового туризму; виникнення найбільш 
впливових організацій (aIa, SIa, EaIt та ін.); основний на-
прям — сприяння збереженню, охорони та розвитку культурних 
пам’яток щодо включення їх до туристичних маршрутів.

ііі етап
(2005 рік — 

дотепер) 

Період національної 
інтенсифікації

вирішення питань розвитку промислового туризму на держав-
ному рівні; створення національних інституціональних структур 
щодо сприяння розвитку промислового туризму; головний на-
прям — розроблення національних та регіональних маршрутів 
промислового туризму.

інтерес до об’єктів індустріальної спад-
щини з’явився в багатьох країнах світу ще 
в першій половині XX ст. у зв’язку з необ-
хідністю вивчення промислового виробни-
цтва, особливо в тих державах, які мають 
давні індустріальні традиції. особливо го-
стро постала проблема збереження індустрі-
альної спадщини перед країнами Європи, 
америки, австралії в 50–60 роках минулого 
століття, коли йшов процес різкої зміни тех-
нологій, зміни рівня промислового вироб-
ництва [9].

в Європі почали закриватися цілі галузі 
промислового виробництва, численні підпри-
ємства. Як наслідок, до 1970-х років основним 
напрямом у вирішенні цього питання в різних 
країнах світу стала музеєфікація індустріаль-
них об’єктів, а також створення регіональних 
музеїв-заповідників і економічних музеїв у 
містах, яка дала можливість зберегти індустрі-
альне історичне середовище [9].

Прикладом цього слугує заснований в 
англії в 1968 р. музей-заповідник айрон брідж 
гордж у Шропширі, де демонструвались пер-
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ші парові машини та інше обладнання, скла-
ди, резиденції родини Дарбі, житла служ-
бовців, який став одним з найбільш відомих 
заповідників «промислового туризму» у світі. 
Пізніше, у 1970 р. прикладами збереження, 
реновації та заповідання індустріальної спад-
щини, до яких допускали відвідувачів, стали 
стара промислова зона Манчестера (велика 
Британія), металургійний центр Берслаген 
(Швеція), музей орсе (Франція), промисло-
вий парк лоуелл (сШа), парк Дуйсбург-норд 
(німеччина), каталонський музей науки і тех-
ніки (іспанія), віденський музей історії науки 
і техніки (австрія), економічний музей кому-
ни ле крезо-Монсо-ле-Мін (Франція), Му-
зей праці в гамбурзі, Музей трамвая в кракові 
та ін. Подібні регіональні і галузеві музеї до-
зволяють зберегти історичну пам’ять, а також 
по-новому використовувати промислові бу-
дівлі або комплекси. Загалом, у витоків між-
народного руху за вивчення, збереження ін-
дустріальної спадщини стояли країни, у яких 
почалася промислова революція, насамперед, 
англія, де в 60-х роках XX ст. стали з’являтися 
окремі групи людей, які прагнули зберегти 
промислові пам’ятники, Швеція, німеччина і 
Франція та інші європейські держави [9]. Під-
твердженням цього є вираження П. Палмера 
та П. неаверсона: «рух за збереження інду-
стріальної спадщини почався в англії в 1960-
х роках, і сьогодні присутній у кожній країні, 
яка має певний досвід індустріалізації» [10]. 
За твердженням а. Маркон: «Промислова 
спадщина є ресурсом для створення унікаль-
них екскурсій, які дозволяють ознайомитися 
з історією індустріальної революції» [11]. у 
зв’язку з цим, перші нормативно-правові акти 
у сфері промислового туризму були спрямова-
ні на вивчення, збереження, популяризацію 
об’єктів індустріальної спадщини, прийняті 
на міжнародних конференціях та нарадах з 
туризму, серед великого кола яких найбільш 
вагомими є:

афінська хартія (1931), вважається пер-
шим міжнародним документом, у якому ви-
світлювались питання передавання наступ-
ним поколінням архітектурних споруд та 
споруд індустріального будівництва в їх автен-
тичному стані і присвоєння їм статусу загаль-
нолюдської значущості. Документ розроблено 
в рамках і Міжнародного конгресу;

Міжнародна хартія про збереження і 
реставрацію пам’яток і визначних місць (ве-

неціанська хартія, 1964 р.). це міжнародний 
документ, який визначив стандарти і ключові 
напрями в галузі збереження історичних ар-
хітектурних та індустріальних об’єктів. Доку-
мент прийнятий по закінченні іі Міжнарод-
ного конгресу;

конвенція про охорону культурної та 
природної спадщини (1972), спрямована на 
систематизацію та збереження історико-куль-
турних об’єктів, що опинились під загрозою 
зникнення і знищення.

водночас тенденцію розвитку міжнарод-
ного регулювання в цій галузі відображають 
інші документи, що мають рекомендаційний 
характер, серед яких: рекомендація щодо охо-
рони краси та характеру ландшафтів і місць 
(1962); рекомендації щодо охорони на націо-
нальному рівні культурної та природної спад-
щини (1972); резолюція симпозіуму з питань 
включення сучасної архітектури в стародав-
ні ансамблі (1972); резолюція міжнародного 
симпозіуму зі збереження малих історичних 
міст (1975).

Паралельно відбувалось формування між-
народних організацій, діяльність яких у сфері 
розвитку промислового туризму направлена на 
вивчення, збереження та використання об’єктів 
індустріального спадщини, головними з яких 
стали: комітет всесвітньої спадщини є підроз-
ділом організації об’єднаних націй з питань 
освіти, науки і культури (uNESco), Міжна-
родна рада з охорони пам’яток та історичних 
місць (IcoMoS); Міжнародний дослідниць-
кий центр зі збереження і реставрації культур-
них цінностей (IccroM), Міжнародний ко-
мітет зі Збереження індустріальної спадщини 
(тіссін). характеристику діяльності міжна-
родних організацій наведено в табл. 2.

Протягом першого етапу формування ін-
ституціонально-організаційного забезпечен-
ня розвитку світового промислового туризму 
зусилля міжнародних організацій були ске-
ровані на активізацію світової громадськості 
щодо вивчення, систематизації та збережен-
ня історико-культурних об’єктів, а основні 
міжнародно-правові документи присвячені, 
насамперед, питанням щодо використання 
цієї спадщини в суспільних інтересах. таким 
чином, розвиток туристичної діяльності від-
бувався лише на промислових територіях та 
в регіонах з метою забезпечення збереження 
індустріального минулого та підвищення їх 
туристичної привабливості.
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Перехід до другого етапу інституціональ-
ного забезпечення був зумовлений зростан-
ням кількості і ролі міжнародних неурядових 
організацій щодо регулювання промислово-
го туризму як в окремих регіонах, так і у сві-
товому просторі, діяльність яких зумовлює 
гнучкість і оперативність в обговоренні бага-
тьох проблем і прийнятті відповідних рішень. 
Зокрема, представники таких структур на-
голошували на тому, що розвитку світового 
промислового туризму має слугувати не тіль-
ки об’єкти індустріального минулого, але й 
сучасні об’єкти: «історичні будівлі, міський 
ландшафт та сучасна архітектура визначають 
неповторний образ та характер міста, його 
культурну цінність. сучасна архітектура може 
бути сильним конкурентом для міст, оскільки 
вона приваблює мешканців, туристів та зов-
нішній i внутрішній капітал своєю якісною 
особливістю. Поєднання історичної та сучас-
ної архітектури — це унікальна цінність для 
місцевих територіальних громад. саме така 
цінність має слугувати освітнім цілям, до-
звіллю, туризму, безпечному та повноцінному 
розвитку ринку майна» [4].

у 1985 р. на конференції всесвітньої ту-
ристської організації Б. вейлер і к. холл за-
значили: «З 1980 індустріальний туризм як 
новий вид життя і новий рівень усвідомлення 
важливості відносин між людьми і природою. 
особливого значення набуває участь у захо-
дах на свіжому повітрі, естетичне судження 
і вдосконалення себе і суспільства. Пошук 
цих нових цінностей можливий при розвитку 
спеціальних видів туризму — індустріального 
туризму. індустріальний туризм — це ніша ту-
ристичного ринку, частина глобального роз-
ширення спеціальних видів туризму» [12].

Як зазначають представники tIccIh, 
«Починаючи з 80-х років XX ст. склалася ціла 
система туристичних організацій (союзів, асо-
ціацій, агентств тощо) різного рівня і компе-
тенції, покликаних займатися регулюванням 
індустріального туризму» [13]. у цей період 
були створені такі міжнародні структури, як: 
Північно-американське товариство з промис-
лової археології (SIa), Французький комітет 
щодо вивчення та засвоєння промислової 
спадщини (cIlac), Британська асоціація з 
промислової археології (aIa), Європейська 

Таблиця 2
Міжнародні організації у сфері розвитку, вивчення, збереження та використання об’єктів індустріальної 

спадщини (складено автором за даними [2,3,5])

назва організації
рік 

заснування
основні цілі

Форма 
існування

Міжнародний до-
слідницький центр зі 
збереження і рестав-
рації культурних цін-

ностей (IccroM) 

1956

сприяння розвитку техніки та технологій рес-
тавраційної справи, впровадженню нових мате-
ріалів; надання підтримки шляхом об’єднання 
зусиль різних інституцій та партнерів у вигляді 
експертної допомоги, навчання, ознайомлю-
вальних візитів тощо; розповсюдження про-
світницьких матеріалів та проведення кон-
ференції, інших заходів з метою підвищення 
публічної уваги та підтримки охорони і рестав-
рації пам’яток.

Міжнародна 
міжурядова 
організація

Міжнародна рада з 
охорони пам’яток 

та історичних місць 
(IcoMoS) 

1963
сприяння формуванню єдиних принципів, ме-
тодології й технічних способів охорони об’єктів 
нерухомої спадщини.

Міжнародна 
асоціація

комітет всесвітньої 
спадщини (підрозділ 

uNESco) 
1972

Проведення щорічних сесій з метою розгляду 
стану світової спадщини, заходів щодо її захис-
ту, залучення нових об’єктів тощо; виконання 
заходів, спрямованих на порятунок об’єктів — 
занесення їх до списку світової спадщини під 
загрозою знищення та субсидії на відновлю-
вальні роботи.

спеціалізована 
установа оон

Міжнародний ко-
мітет зі збереження 
індустріальної спад-

щини (тіссін) 

1973

узагальнення досвіду країн-учасниць у сфері 
вивчення, збереження та використання об’єктів 
індустріальної спадщини, вивчення та пропа-
ганда історії розвитку промислових технологій.

Міжнародна 
спільнота
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асоціація з промислового туризму (EaIt); 
асоціація Європейського маршруту індустрі-

альної спадщини. характеристику міжнарод-
них структур наведено в табл. 3.

Таблиця 3
Міжнародні неурядові організації, що сприяють розвитку світового промислового туризму (складено 

автором за даними [2, 5, 13, 14])

назва організації рік заснування основні завдання

Британська асоціація з про-
мислової археології

1977
сприяє вивченню, збереженню і презентації про-
мислової спадщини в Європі.

Французький комітет щодо 
вивчення та засвоєння про-

мислової спадщини
1979

сприяння вивченню і збереженню промислової 
спадщини, проведення загальноєвропейських галу-
зевих проєктів, конференції.

Північно-американське това-
риство з промислової архео-

логії
1981

сприяння вивченню і збереженню промислово-
го і технологічного минулого, історично значущих 
об’єктів, споруд, будівель, артефактів, виробничих 
процесів, мостів, залізниць, каналів, ландшафтів і 
спільнот.

Європейська асоціація з про-
мислового туризму

2004

розроблення національних та регіональних марш-
рутів промислового туризму в Європі, проведення 
загальноєвропейських галузевих проєктів, конфе-
ренції та події, підвищення іміджу промислових те-
риторій.

асоціація Європейського 
маршруту індустріальної спад-

щини
2005

сприяння збереженню культурних пам’яток, фор-
муванню нових туристичних маршрутів по об’єктах 
промислової спадщини. 

розроблені та прийняті такі важливі ре-
гламентуючі розвиток міжнародного промис-
лового туризму, як:

конвенція про охорону архітектурної 
спадщини Європи (1985), акцентує увагу на 
визначення об’єктів, які підпадають під охоро-
ну і складання відповідних списків, популяри-
зацію таких об’єктів через залучення туристів;

Міжнародна хартія про охорону історичних 
міст (вашингтонська хартія, 1987 р.) стосується 
визначення історичних міст, великих і малих, іс-
торичних центрів і кварталів з їхнім природним 
чи створеним людиною оточенням;

Міжнародна хартія про культурний ту-
ризм (1999), що має низку положень стосовно 
сприяння розвитку культурного та індустрі-
ального туризму, ознайомленню з пам’ятками 
та визначними місцями;

віденський меморандум «всесвітня спад-
щина та сучасна архітектура — управління іс-
торичним міським ландшафтом (2005), мета 
якого закликання держав за допомогою своїх 
адміністративних структур, туристичних ор-
ганізацій та асоціацій вжити всіх заходів щодо 
інформування про об’єкти культурної та інду-
стріальної спадщини.

к. Фіданза зазначив: «Знайомлячись з 
досвідом різних країн, можна побачити, що 

успіх розвитку індустріального туризму багато 
в чому залежить від того, як сприймається і як 
підтримується ця сфера державними інститу-
тами. Для того, щоб промисловий туризм став 
діючим інструментом одержання доходів для 
окремих регіонів та міст, будь-яка цивілізо-
вана держава має вкладати значні кошти для 
дослідження своїх територій з метою оціню-
вання туристичного потенціалу» [14, c.13]. він 
також підкреслює, що розвиток промислово-
го туризму може сприяти досягненню більш 
стійкого сектору туризму в країнах через збе-
реження, трансформацію і реабілітацію про-
мислових об’єктів [14, с. 13]. таким чином, 
головна регулятивна роль у розвитку про-
мислового туризму належить національним 
інституціональним структурам, що розробля-
ють відповідні стратегії, тактику, програми 
розвитку промислового туризму.

на сьогодні склалося кілька підходів до 
організаційного процесу державного регу-
лювання промислового туризму. Загалом, за-
стосовуються дві моделі — існують спеціальні 
органи державної влади, або ж регулювання 
виконують багатопрофільні органи. характе-
ристику державних інституціональних струк-
тур щодо розвитку промислового туризму в 
різних країнах світу наведено в табл. 4.
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основними цілями і завданнями націо-
нальних інституціональних структур є: пред-
ставництво і захист інтересів туристичної 
індустрії своєї країни, регіону на міжнарод-
ному рівні; визначення тенденцій і шляхів 
розвитку промислового туризму; просування 
в’їзного промислового туризму; маркетингова 
діяльність, сприяння об’єднанню і координа-
ції зусиль усіх секторів і компаній туристич-
ної індустрії; розроблення програм розвитку 
промислового туризму; впровадження нових 
технологій; розроблення єдиних норм і стан-
дартів туристичного обслуговування, інфор-
маційна і видавнича діяльність.

у цей період розроблені та прийняті ре-
гламентуючі розвиток міжнародного промис-
лового туризму такі правові документи:

хартія з культурних маршрутів (2008), 
встановлює основні напрями розвитку марш-
рутів культурними та індустріальними міс-
тами, визначає основні принципи та крите-
рії раціонального використання культурних 
об’єктів туристичними маршрутами;

хартія про інтерпретацію та презентацію 
визначних місць культурної спадщини (2008), 
визначає головні принципи, на яких ґрунту-
ється інтерпретація і презентація, реалізовані 
в різних формах.

Висновки. таким чином, аналіз норма-
тивно-правової бази регулювання функціо-
нування міжнародного туризму, актів та ре-
золюцій міжнародних організацій дозволив 
ідентифікувати основні етапи формування 
інституціонально-організаційного забезпе-

Таблиця 4
Державні інституціональні структури щодо розвитку промислового туризму в різних країнах світу 

(складено автором за даними [12–14])

назва інституціональної 
структури

країна головні завдання

консультативна рада зі 
збереження історичної 

спадщини (achP) 

сполучені Штати 
америки

сприяє збереженню, зміцненню і сталому викорис-
танню країни різних історичних ресурсів, консультує 
президента і конгрес з питань політики збереження іс-
торичної, культурно-індустріальної національної спад-
щини.

Європейська туристична 
комісія (Etc) 

Європейський 
союз

сприяє розвитку промислового туризму в регіонах в 
умовах кризи, з метою підвищення зайнятості та зрос-
тання доходів у цих регіонах; здійснює заходи щодо 
вдосконалення асортименту туристичних продуктів і 
послуг, підвищення якості послуг, та просування Євро-
пи як унікального історичного, індустріального турис-
тичного регіону.

Британський центр 
туризму (Btc) 

велика Британія

сприяє розвитку внутрішнього промислового туриз-
му, організацією міжнародних конференцій, надає 
консалтингові і маркетингові послуги з питань туриз-
му, зокрема  промислового; займається видавництвом 
різноманітних інформаційно-довідкових матеріалів, 
здійснює низку проектів із залученням іноземного 
капіталу, видає та займається реалізацією путівників, 
відеофільмів та інших рекламно-інформаційних про-
дуктів.

національна агенція з 
туризму (ENIt) 

італія
організація рекламно-інформаційної роботи, прове-
дення маркетингових досліджень, координація дій за-
рубіжних і місцевих туристичних організацій.

рада зі збереження іс-
торичної спадщини

австралія

консультує міністерство з питань планування, охоро-
ни, збереження культурної спадщини; проводить до-
слідження, пов’язані з ідентифікацією, збереженням та 
інтерпретацією культурної спадщини сприяє складан-
ню туристичних маршрутів по об’єктах індустріальної 
спадщини; консультує і підтримує зв’язки з підприєм-
ницькими структурами та установами, муніципальни-
ми радами щодо включення об’єктів культурного зна-
чення в туристичні маршрути.
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чення розвитку міжнародного промислового 
туризму: період формування, який супрово-
джувався розробленням та імплементацією 
міжнародно-правових документів, створен-
ням міжнародних організацій (1931–1975); 
період активізації міжнародного регулювання 
та співробітництва (1975–2005); період на-
ціональної інтенсифікації (2005 р. — доте-
пер). основою діяльності інституціональних 
структур є розроблення та прийняття право-
вих документів, спрямованих на забезпечення 
розвитку світового промислового туризму, на 
основі чого проводяться й численні практич-
ні заходи з різнобічних питань щодо охорони 
пам’яток матеріальної та нематеріальної куль-
тури, встановлення правил і меж економічно 
раціонального та екологічно безпечного ви-
користання туристичних ресурсів; створення 
відповідних умови для ефективного розвитку 
індустріальних об’єктів та територій, сприян-
ня розробленню програм розвитку туризму, 
які базуються на пріоритетах раціонального 
використання та охорони туристичних ресур-
сів тощо.
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Objective. To investigate institutional and organizational support for world industrial tourism development.
Methods. The research is based on a comprehensive analysis of the institutional and organizational 

support for the world industrial tourism development. To achieve this objective, the following methods were 
used: historical method (to form an institutional and organizational base for regulating world industrial 
tourism), grouping (to characterize international organizations promoting world tourism, state institutional 
structures for the industrial tourism development in different countries), generalization (to identify the main 
stages of the formation of institutional support for the world industrial tourism development).

Results. Institutional and organizational environment for the world industrial tourism development are 
investigated in the article. Theoretical approaches that prove the importance of institutional and organiza-
tional support for the development of industrial tourism are presented. It is determined that tourism as an 
economic activity is institutionalized, respectively, the imperfection of institutions or their absence leads to 
a limitation of the effectiveness of its development and use of resource potential. It is substantiated that the 
formation of world industrial tourism is impossible without the formation of important foundations in the form 
of institutes. It is established that the modern institutional environment of world industrial tourism operates 
on the basis of interaction of a number of formal and informal international institutions. Regulatory and legal 
framework of the international tourism market functioning, acts of international tourism organizations are 
analyzed, the stages of institutional and organizational support for the world industrial tourism development 
of are determined, main characteristics of the stage are provided. The activities of institutional structures 
contributing for industrial tourism development are characterized, as well as institutional conditions that 
stimulate and / or limit development of industrial tourism are identify. The main features of influence of 
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institutes, their mechanisms and instruments are revealed. State institutional structures models are identi-
fied and their examples are given, main goals and objectives are defined. It is revealed that the main factors 
of institutional support for the world industrial tourism development are the functions of management and 
coordination, resource-methodological and scientific support of tourism activities, the presence of regional 
representative offices of tourist institutions, interest and scientifically-based state development programs.

Key words: industrial tourism, international regulation, international organization, institutional and 
organizational support, institutional structures, industrial heritage.
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DIRECTIONS OF UKRAINIAN CITIES’ RECREATIONAL SPACE DEVELOPMENT

Мета — визначити напрями розвитку рекреаційного простору міст України.
Методи. Основні наукові результати одержано з використанням комплексу загальнонаукових 

і спеціальних методів дослідження, а саме: абстрактно-логічного (при визначенні основних показ-
ників розвитку рекреаційного простору міст), статистичного методу (для оброблення та аналізу 
інформації щодо порівняння площ міст, кількості їх населення, часток видатків міського бюдже-
ту, спрямована на туристичну та рекреаційну сфери міста), групування (для групування факторів 
розвитку рекреаційного простору міст), абстрактно-теоретичного методу (для теоретичного 
узагальнення, формування висновків та пріоритетних напрямів розвитку рекреаційного простору 
міст України).

Результати. У процесі дослідження основних показників розвитку міст України визначено 
особливості планування і розвитку рекреаційного простору міст, які полягають: у віднесенні всіх 
проаналізованих міст до категорії «Великі міста» України та рейтингу 50-ти найбільших за пло-
щею міст України; схожості статево-вікової структури населення; наявності розроблених регу-
ляторних актів та туристичних міських організацій. Крім того, особливостями: Вінниці та Кро-
пивницького визначено наявність програм охорони навколишнього середовища і збереження зелених 
насаджень міст та дотримання санітарних норм щодо площ зелених насаджень; Вінниці та Ми-
колаєва — створення Інститутів розвитку міст; Вінниці — розроблення Концепції інтегрованого 
розвитку міста та створення мережі громадських організацій; Миколаєва — оприлюднення на офі-
ційному сайті, документів, що підтверджують кількість рекреаційних зон, рекреаційних об’єктів 
та об’єктів зеленого господарства міста.

Виокремлено особливості розвитку міст, що негативно впливають на розвиток міського про-
стору. Зокрема, усі міста: не оголосили про стратегічні цілі розвитку рекреаційного простору міст 
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у Стратегіях розвитку міст та цільових місцевих програмах розвитку; виділяють недостатній 
обсяг коштів на розвиток рекреаційного простору міста; мають низький середньомісячний рівень 
заробітної плати містян; мають низьку частку забезпеченості зеленими насадженнями загально-
го користування. Крім того, у Миколаєві не дотримано санітарних норм щодо площ зелених наса-
джень у містах та не має програм щодо охорони зелених насаджень та навколишнього середовища.

Запропоновано напрями розвитку рекреаційного простору міст України, а саме: формуван-
ня стратегічних цілей розвитку рекреаційного простору міст, розроблення Стратегій розвитку 
рекреаційного простору міст та інтеграція Стратегій розвитку рекреаційного простору міст у 
Стратегії розвитку міст.

Ключові слова: напрямок, розвиток, рекреаційний простір, місто, стратегічний розвиток, ре-
креаційний простір міст.

на недоліках в існуючих дослідженнях, серед 
яких: зосередження на базових теоретичних 
дослідженнях, дослідницька система, яка не 
враховує характеристики, засновані на між-
дисциплінарній та багаторівневій просторовій 
інтеграції, відсутність філософії та системи 
управління рекреаційним простором [1].

на думку о. Бейдика, рекреаційний про-
стір — частина соціального простору, що фор-
мується внаслідок діяльності відпочиваючих і 
організаторів відпочинку та використовується 
для рекреаційної діяльності [2].

в. Ящук трактує поняття «рекреаційний 
простір» як складову публічного простору 
міста, основною метою функціонування яко-
го є задоволення рекреаційних потреб містян. 
Як основні підсистеми рекреаційного про-
стору авторка визначає: рекреаційні ресур-
си, рекреаційну інфраструктуру, рекреаторів, 
рекреантів та органи державного управління. 
науковець виокремлює такі типи рекреацій-
них просторів: лікувально-оздоровчий про-
стір, що включає в себе санаторії, пансіона-
ти, галереї, парки, бази відпочинку, готелі, 
кемпінги, підприємства громадського харчу-
вання; фізкультурно-спортивний простір, до 
якого належать фізкультурні, спортивно-тре-
нажерні будівлі та споруди, спортивні комп-
лекси, майданчики, басейни та інші спортив-
ні об’єкти; освітньо-пізнавальний простір, 
що включає музеї, бібліотеки, історичні та 
архітектурні пам’ятки, етнографічні об’єкти, 
етнічні села, центри майстерності і ремесл, 
природні пам’ятки; розважальний простір, до 
якого можна віднести торгово-розважальні 
центри, моли, театри, концертні зали, кіно-
театри, клуби, паркові атракціони, пішохідні 
зони [3].

тобто, рекреаційний простір міста доціль-
но розглядати як тип публічного простору, що 
формується в місті в результаті діяльності ак-

Постановка проблеми. у результаті стрім-
кого розвитку міст посилення фізичного і 
психологічного навантаження на його меш-
канців виникає необхідність у збільшенні 
рекреаційного простору міст для реалізації 
потреб містян у короткостроковій рекреації. 
Потреба в організації та розвитку рекреацій-
ного простору міста зумовлена специфікою 
психофізіологічних потреб людини, яка по-
требує трьох видів рекреації: щоденної — по 
завершенні робочого дня, щотижневої — у 
вихідні та святкові дні, щорічної — у періоди 
відпустки. отже, середовище проживання має 
бути здатне значною мірою ці потреби задо-
вольняти, а самі рекреанти повинні прийняти 
такі можливості середовища і включити їх до 
своїх рекреаційних потреб.

Проте постає проблема розриву між тими 
рекреаційними можливостями, які акумулює 
місто, і характером їх використання. низька 
ефективність реалізації рекреаційного по-
тенціалу сучасними містами визначає необ-
хідність дослідження підходів до планування 
та управління рекреаційним простором, об-
ґрунтуванням необхідності його розвитку для 
отримання конкурентних переваг та створен-
ня сприятливих умов для задоволення рекреа-
ційних потреб людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми розвитку рекреаційного простору 
міст постійно перебувають у центрі досліджень 
сучасних науковців. так, науковці лінг Ю., 
цзямінг лю та тао лі висловлюють думку, що 
рекреаційний простір — головний компонент 
міської публічної просторової системи, основ-
не місце рекреаційної діяльності міських жи-
телів. ключовими ідеями їх дослідження є 
етапи розвитку досліджень рекреаційного про-
стору: початковий період (1985–2000), період 
зростання (2001–2009) та період консолідації 
(2010–2018). крім того, автори наголошують 
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торів, на основі вибору тих чи інших моделей 
поведінки при реалізації рекреаційних потреб 
рекреантів.

Поняття рекреаційного простору та його 
напрями в україні відсутні на законодавчому 
рівні, є лише поняття «рекреаційні зони». на-
віть у стратегії розвитку туризму та курортів 
на період до 2026 року [4] увага акцентується 
на збалансованому розвитку рекреаційно-ту-
ристичних регіонів, територій та зон, а не на 
рекреаційному просторі. Більш того, у до-
кументі відсутні напрями розвитку щоденної 
рекреації та напрями розвитку рекреаційної 
діяльності в межах міста щодо короткотрива-
лого відпочинку. Доцільно зазначити, що від-
сутні комплексні дослідження щодо напря-
мів розвитку рекреаційного потенціалу міст 
та держави, а розбір програмних документів 
міст свідчить, що переважна кількість заходів 
спрямована на розвиток туристичної сфери 
міста. розвиток рекреаційних просторів міст 
залишається осторонь. рекреаційна сфера 
міста розглядається або як частина туристич-
них чи спортивних комплексів, або не роз-
глядається взагалі, хоча є не менш важливою. 
саме тому потрібно перейти від управління 
розвитком рекреаційних зон до управління 
розвитком рекреаційних просторів міста, що 
повинні бути визначені у загальному страте-
гічному плані розвитку україни та її територі-
альних одиниць.

інформаційну базу дослідження станов-
лять звіт про результати П’ятого муніципаль-
ного опитування [5] та статистична і публічна 
інформація, що доступна на офіційних сай-
тах вінниці, кропивницького та Миколаєва  
[6–8]. однак слід зазначити, що наявні аналі-
тичні матеріали щодо показників діяльності 
міста мають несистематичний і подекуди за-
гальний характер та не відображають реально-
го стану рекреаційного розвитку міст. Зокрема 
відсутні переліки об’єктів міського господар-
ства, віднесених до територій рекреаційного 
призначення, інформація про їх площі, тех-
нічний, екологічний та санітарний стан тощо.

Мета статті — визначення напрямів роз-
витку рекреаційного простору міст україни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
ефективність використання рекреаційного 
потенціалу міст та вирішення проблем рекре-
аційного простору залежить від раціональ-
ного поєднання управлінської діяльності на 
національному та регіональному рівнях. наці-

ональний рівень важливий з точки зору спря-
мування системи управління в напрямі різно-
бічної підтримки розвитку міської рекреації 
та її урахування в процесі удосконалення нор-
мативної бази: Закони україни «Про туризм», 
«Про охорону навколишнього природного се-
редовища україни», Положення про рекреа-
ційну діяльність у межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду україни.

рівень міста є головним, оскільки саме тут 
зміни в рекреаційному просторі будуть най-
більш відчутними. це зумовлено, по-перше, 
розширенням можливостей місцевої влади 
в рамках децентралізації та реформи адміні-
стративно-територіального устрою. Про це 
наголошує ст. 6 Закону україни «Про місце-
ве самоврядування в україні»: «Первинним 
суб’єктом місцевого самоврядування, основ-
ним носієм його функцій і повноважень є те-
риторіальна громада села, селища, міста» [9]. 
територіальні громади мають декілька джерел 
фінансування: державний бюджет, інвестиції, 
доходи від діяльності самої громади та ін. на 
початковій стадії становлення територіальних 
громад найбільш суттєвим джерелом фінансу-
вання є кошти, що виділяються з державного 
бюджету. територіальні громади, отримуючи 
фінансові кошти з державного бюджету, ма-
ють право самостійно їх розподіляти, тобто, 
за наявності рекреаційних ресурсів, є мож-
ливість для розвитку діяльності з надання ре-
креаційних послуг з метою відпочинку меш-
канців міст. По-друге, можливістю залучення 
іноземних інвестицій, для реалізації проєктів 
у сферах благоустрою території, підвищення 
якості надання рекреаційних послуг та ін-
ших сфер життєзабезпечення міста. По-третє, 
зростанням зацікавленості містян, що беруть 
участь в розробленні та реалізації проєктів 
громадського бюджету, у покращенні рекреа-
ційного простору міста.

регіональні відмінності умов формування 
рекреаційного простору міста доцільно оці-
нювати за рівнем надання послуг населенню. 
З цією метою соціологічна група «рейтинг» 
щорічно проводить опитування щодо рівня за-
доволеності містянами якістю надання послуг 
у 22 сферах, серед яких: житлово-комунальне 
господарство, громадський транспорт, стан 
зелених зон та парків, а також стан навколиш-
нього середовища загалом. За результатами 
П’ятого муніципального опитування створено 
рейтинг 24 обласних центрів україни. найкра-
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щими для життя українці вважають вінницю, 
луцьк, івано-Франківськ, Чернігів, хмель-
ницький, харків, Маріуполь, тернопіль, львів 
і Черкаси. Посередні результати мають Жи-
томир, кропивницький, рівне, суми, одеса, 
київ, сєвєродонецьк, Дніпро, ужгород. най-
гіршими за оцінкою стали херсон, Запоріжжя, 
Полтава, Чернівці та Миколаїв.

Для визначення напрямів розвитку ре-
креаційного простору міст україни було до-
сліджено основні показники розвитку міст, 
які займають найкращі (вінниця), середні 
(кропивницький) та найгірші (Миколаїв) по-
зиції у рейтингу П’ятого муніципального опи-
тування міст україни. результати порівняння 
наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Основні показники розвитку міст України (розроблено автором на основі [5–7, 10–11])

№ з/п Показник вінниця кропивницький Миколаїв

1 Місце в рейтингу 1 12 24

2 Площа міста, км2 113,2 103 259,8

3 статево-вікова структура населення:
— жінки, % 53,4 54,2 52,2
— чоловіки, % 46,6 45,8 45,8
— населення віком 0–14 рр., % 17,9 16,8 15,9
— населення віком 15–64 рр., % 65,4 62,9 62,5

— населення віком 65 і ↑ рр., % 16,7 20,3 21,6

— середній вік населення міста, років 35,9 37,8 38,6
4 кількість населення, тис. осіб (01.01.2019) 369,8 227,4 483,2
5 рівень середньої заробітної плати, тис. грн 9 302 8 361 9 981
6 видатки бюджету міста на 2019 рік, млрд. грн 4,9 2,6 4,7

7
Частка видатків міського бюджету, яка припадає на 1 
жителя міста, тис. грн

13139 11501 9711

8
видатки з міського бюджету на туристичну та рекре-
аційну сфери міста, млн. грн 

303,2 16,9 92,4

9
Частка видатків міського бюджету, що спрямована на 
туристичну та рекреаційну сфери міста, яка припадає 
на 1 жителя міста, грн.

820 74 191

10
Частка міського бюджету, що спрямована на турис-
тичну та рекреаційну сфери міста, %

6,2 0,6 2

11 Площа зелених насаджень міста, га 3639 3017 2063

12
Площа зелених насаджень загального користування, 
що віднесена до територій рекреаційного призначен-
ня, га

972 689 879

13
Частка площ зелених насаджень загального користу-
вання, % 

26,7 22,8 42,6

14 Площа зелених насаджень на 1 жителя міста, м2 (20 
м2 <)

26,3 30,2 18,2

15 генеральний план міста + + +
16 статут міста + + +
17 інститут розвитку міста + - +
18 туристичні міські організації + + +
19 концепція інтегрованого розвитку + - -
20 стратегія розвитку міста + + +
21 План заходів з реалізації стратегії розвитку + + +
22 Програма економічного і соціального розвитку + + +
23 Програма розвитку туристичної галузі + + +
24 Програма охорони навколишнього середовища міста + + -

25
Програма розвитку та збереження зелених насаджень 
міста 

+ + -
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результати дослідження дозволяють вста-
новити, що:

1. усі проаналізовані міста:
— входять до категорії «великі міста» 

україни;
— входять до рейтингу 50-ти найбільших 

за площею міст україни (Миколаїв — 9 місце, 
вінниця — 12 місце, кропивницький — 27 
місце);

— мають і схожу статево-вікову структуру 
населення. найбільший середній вік мають 
жителі Миколаєва — 38,6 років, найменший, 
35,9 років — вінниці. Демографічний чинник 
відіграє велику роль у розвитку рекреаційно-
го простору міст, з огляду на те, що від його 
характеристик залежать масштаби залучення 
в господарський оборот працездатного насе-
лення. крім того, від цього залежить і специ-
фіка сформованого в результаті рекреаційного 
простору. найбільше кількість працездатно-
го населення у вінниці — 65, 4 %, а тих, що 
найбільше потребують рекреації, молодшого 
та старшого за працездатний у Миколаєві — 
37,5 %. облік даного чинника також дозволяє 
говорити про можливість використання ген-
дерного принципу при плануванні рекреацій-
ного простору міст [10];

— розробляють регуляторні акти: гене-
ральний план міста, статут міста, стратегію 
розвитку міста (вінниця та кропивницький 
до 2020 р., Миколаїв до 2021 р.), План заходів 
з реалізації стратегії розвитку, Програму еко-
номічного і соціального розвитку та Програму 
розвитку туристичної галузі (вінниця та Ми-
колаїв до 2020 р., кропивницький до 2022 р.), 
інвестиційний паспорт та екологічний пас-
порт міста;

— мають туристичні міські організації. у 
вінниці Департамент маркетингу міста та ту-
ризму та туристична рада при міському голові, 
у кропивницькому громадська рада з питань 
розвитку туризму, а у Миколаєві громадська 
організація туристична рада м. Миколаєва та 
громадська рада з питань розвитку туризму.

2. тільки вінниця та кропивницький:
— мають Програму охорони навколиш-

нього середовища міста і Програму розвитку 
та збереження зелених насаджень міста, що 
передбачають реалізацію комплексу заходів 
щодо розвитку, збереження та утримання зе-
лених насаджень, а також створення нових зе-
лених зон міста;

— дотримуються санітарних норм щодо 
площ зелених насаджень у містах. За міжна-
родними нормами цей показник має бути не 
меншим за 20 м2 на 1 жителя міста, а у містах, 
де розміщуються промислові підприємства 
I і II класу шкідливості, наведені норми слід 
збільшувати на 15–20 % [11]. в середньому на 
одного міського мешканця в україні припадає 
16,3 м2 зелених насаджень. Показники про-
аналізованих міст вищі середніх, у вінниці — 
26,9 м2, кропивницькому 30, 2 м2.

3. тільки вінниця та Миколаїв:
— мають інститути розвитку міст, що ге-

нерують, розробляють та реалізовують ідеї 
щодо розвитку міста (Миколаїв — інститут 
соціально-економічного розвитку міст, ві-
нниця — кП «інститут розвитку міст»).

4. лише вінниця має:
— концепцію інтегрованого розвитку міс-

та. концепція інтегрованого розвитку вінни-
ці до 2030 р. визначає просторові та змістові 
напрямки розвитку міста на наступні десять 
років. концепція створена за широкого за-
лучення громадськості та є другим за важли-
вістю документом для розвитку міста після ге-
нерального плану. у концепції акцентується 
увага на просторовий розвиток міста, у тому 
числі на трансформації публічного та збере-
женні зеленого просторів міста;

— huB «Місто змістів» — платформу, 
створену за ініціативи організацій громад-
ського суспільства для реалізації стратегії 
розвитку вінниця-2020, у рамках якої містя-
ни, представники вінницької міської ради та 
бізнесу мають можливість дискутувати про 
розвиток міста, обмінюватися досвідом, до-

Продовження таблиці 1

№ з/п Показник вінниця кропивницький Миколаїв

26
Документи, що підтверджують кількість об’єктів зе-
леного господарства, віднесених до територій рекре-
аційного призначення та їх площі

- - +

27 екологічний паспорт міста + + +

28 інвестиційний паспорт міста + + +
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лучатися до місцевих процесів прийняття рі-
шень та генерувати ідеї для покращення місь-
кого простору.

5. лише Миколаїв має оприлюднені на 
офіційному сайті документи, що підтверджу-
ють кількість рекреаційних зон, рекреацій-
них об’єктів та об’єктів зеленого господар-
ства міста.

у результаті дослідження встановлено, 
що у масиві проаналізованих даних є показ-
ники, що негативно впливають на розвиток 
міського простору.

усі міста:
— не оголосили про стратегічні цілі роз-

витку рекреаційного простору міст у стратегіях 
розвитку міст та цільових місцевих програмах 
розвитку. не виставили на публічне громадське 
обговорення питання розвитку рекреаційного 
простору міста, таким чином не враховуючи 
потреби та пропозиції громади;

— виділяють недостатній обсяг коштів на 
розвиток рекреаційного простору міста. Зо-
крема, частка бюджетних коштів, виділена в 
2019 р. на розвиток туризму та рекреаційного 
простору міста, в середньому складала лише 
4,7 %. найбільш обмеженими є видатки кро-
пивницького, вони становлять лише 0,6 % від 
бюджету міста. Загалом кошти спрямовані на 
охорону пам’яток архітектури, забезпечення 
діяльності музеїв і виставок. Частина видат-
ків спрямована на природоохоронні заходи 
та благоустрій зелених насаджень міста. ви-
датки Миколаєва, що становлять 2 % міського 
бюджету, спрямовані заходи у галузі туризму, 
організацію благоустрою міста та зелених на-
саджень та природоохоронні заходи. в умовах 
відсталості економічного розвитку цих міст 
бюджетні кошти виділяються лише на підтри-
мання туристичних та рекреаційних ресурсів 
міста. Частка міського бюджету, що спрямо-
вана на розвиток туризму та рекреаційного 
простору міста вінниці, становить 6,2 %, та, 
на відміну від кропивницького і Миколаєва, 
включає видатки не тільки на підтримку на 
створення бюджетних коштів організації бла-
гоустрою міста і діяльності у сфері екології та 
охорони природних ресурсів, а й реставрацію 
пам’яток архітектури та на реалізацію проєк-
тів у сфері туризму та рекреації;

— мали у 2019 р. середньомісячний рівень 
заробітної плати містян нижчий за середній 
показник 10 503 грн, по україні (Миколаїв — 
9 981 грн, вінниця — 9 302 грн, кропивниць-

кий — 8 361 грн) [12]. враховуючи, що заро-
бітна плата для більшості українців становить 
основний дохід сім’ї, то її рівень впливає на 
інтенсивність споживання різних рекреацій-
них послуг та визначає споживчу поведінку 
рекреантів;

— мають низьку частку забезпеченості 
зеленими насадженнями загального корис-
тування, що віднесені до територій рекре-
аційного призначення, від загальної площі 
зелених насаджень міста. найнижчий показ-
ник має кропивницький — 22,8 %, середній 
вінниця — 26,7 % та найвищий у Миколає-
ві — 42,6 %, хоча останній має найменшу з по-
рівнюваних площу зелених насаджень міста, 
лише 2063 га.

6. лише Миколаїв:
— не має окремих програм для міста щодо 

охорони зелених насаджень та навколиш-
нього середовища, заходи щодо їх збережен-
ня передбачаються реалізацією комплексної 
програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2018–2020 рр.;

— не дотримується санітарних норм щодо 
площ зелених насаджень у містах. у середньому 
на одного жителя Миколаєва припадає 18,2 м² 
зелених насаджень. це дає підстави стверджу-
вати про низький рівень екології в місті та не-
успішне виконання комплексної програми 
охорони довкілля Миколаївської області.

результати аналізу дозволяють запропо-
нувати такі напрямки розвитку рекреаційного 
простору міст україни.

1. Формування стратегічних цілей розвит-
ку рекреаційного простору міст, що сфокусо-
вані на потребах громади, шляхом публічного 
громадського обговорення та співпраці орга-
нів місцевого самоврядування, організацій 
громадського суспільства і представників міс-
цевого бізнесу.

2. розроблення стратегії розвитку рекре-
аційного простору міста. ефективне стра-
тегічне планування розвитку рекреаційного 
потенціалу передбачає: проведення SWot-
аналізу (аналізу зовнішніх чинників — з оцін-
кою основних загроз і можливостей, внутріш-
ніх чинників — з оцінкою сильних і слабких 
сторін територіальної громади); зазначення 
цілей, завдань, пріоритетів та ризиків; визна-
чення керівництва та виконавців; окреслення 
коректного порядку дій; розроблення плану 
реалізації стратегії; забезпечення засобами 
досягнення кінцевих результатів.
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3. інтеграція стратегії розвитку рекреа-
ційного простору міста в стратегію розвитку 
міста.

Висновки. Під час дослідження основних 
показників розвитку міст україни визначено 
особливості планування і розвитку рекреа-
ційного простору міст, які полягають: у від-
несенні всіх проаналізованих міст до катего-
рії «великі міста» україни та рейтингу 50-ти 
найбільших за площею міст україни; схожості 
статево-вікової структури населення; наяв-
ності розроблених регуляторних актів та ту-
ристичних міських організацій. крім того, 
особливостями вінниці та кропивницького 
визначено наявність програм охорони нав-
колишнього середовища і збереження зеле-
них насаджень міст та дотримання санітарних 
норм щодо площ зелених насаджень; вінниці 
та Миколаєва — створення інститутів роз-
витку міст; вінниці — розроблення концеп-
ції інтегрованого розвитку міста та створення 
мережі громадських організацій; Миколає-
ва — оприлюднення на офіційному сайті до-
кументів, що підтверджують кількість рекреа-
ційних зон, рекреаційних об’єктів та об’єктів 
зеленого господарства міста.

виокремлено особливості розвитку міст, 
що негативно впливають на розвиток міського 
простору. Зокрема, усі міста не оголосили про 
стратегічні цілі розвитку рекреаційного про-
стору міст у стратегіях розвитку міст та цільо-
вих місцевих програмах розвитку; виділяють 
недостатній обсяг коштів на розвиток рекреа-
ційного простору міста; мають низький серед-
ньомісячний рівень заробітної плати містян; 
мають низьку частку забезпеченості зеленими 
насадженнями загального користування. крім 
того, у Миколаєві не дотримано санітарних 
норм щодо площ зелених насаджень у містах 
та не має програм щодо охорони зелених наса-
джень та навколишнього середовища.

Запропоновано напрями розвитку рекре-
аційного простору міст україни, а саме: фор-
мування стратегічних цілей розвитку рекреа-
ційного простору міст, розроблення стратегій 
розвитку рекреаційного простору міст та інте-
грація стратегій розвитку рекреаційного про-
стору міст у стратегії розвитку міст.
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Objective. The objective of the article is to determine the directions of development of the recreational 
space of Ukrainian cities.

Methods. The main scientific results are obtained by applying a set of general and special research 
methods, namely: abstract-logical (in determining the main indicators of the development of recreational 
space of cities), statistical method (for processing and analysis of information comparing urban areas, popu-
lation, share of urban expenditures budget aimed at the tourist and recreational spheres of the city), grouping 
(for grouping the factors of development of the recreational space of cities), abstract-theoretical method (for 
theoretical synthesis, forming opinions and shaping priority areas of recreational space of Ukrainian cities).

Results. As a result of research of the basic indicators of development of the cities of Ukraine, features 
of planning and development of recreational space of cities are determined. They consist in: placing all ana-
lyzed cities into the category of “Big cities” of Ukraine and rating of 50 largest cities of Ukraine; similarity 
of sex and age structure of the population; availability of developed regulatory acts and tourist city organiza-
tions. In addition, the peculiarities of: Vinnytsia and Kropyvnytskyi are the existence of programs for envi-
ronmental protection and preservation of green areas of cities and compliance with sanitary norms for green 
spaces; Vinnytsia and Mykolaiv - creation of Urban Development Institutes; Vinnytsia - development of the 
Concept of integrated development of the city and creation of a network of public organizations; Mykolaiv – 
publishing documents confirming the number of recreational areas, recreational facilities and green facilities 
of the city on the official website.

Peculiarities of urban development that negatively affect the development of urban space are highlight-
ed. In particular, all cities: have not announced strategic goals for the development of urban recreation space 
in Urban Development Strategies and targeted local development programs; provide insufficient funds for the 
development of the city’s recreational space; have a low average monthly salary of citizens; have a low share 
of public greenery. Besides, in Mykolaiv sanitary norms concerning green spaces in the cities aren’t followed 
and there are no programs concerning protection of green spaces and environment.

The following directions of development of recreational space of cities of Ukraine are offered: formation of 
strategic goals of cities’ space recreational development, development of recreational space formation Strategies 
and integration of cities’ recreational space development Strategies into urban development Strategy.

Key words: direction, development, recreational space, city, strategic development, cities’ recreational space.
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