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Анотація 
У статті досліджено історичні етапи формування концепту ринку. Авторське бачення такого концепту 

представлене у статті де акцентовано увагу, перш за все, на диференціації підходів за змістом та у часі. 
Концепт ринку може бути систематизованим через своєрідний фундамент економічної теорії і практики, 
адже цивілізація може бути інтерпретована саме через детермінантну роль інституту ринку. Узагальнення 
процесу еволюції теорій ринку, що мали відношення до проблематики ринку, алгоритму формування ви-
значальних їхніх ідей дозволяє стверджувати про можливість визначення особливої методології еволюції 
загальної теорії ринку. 

Слід особливо підкреслити, що відомі базові теорії ринку не спростовують одна одну. Очевидно, мова 
йде про специфіку економічних процесів в той чи інший історичний період часу. Звідси універсальна мо-
дель ринку продовжує мати згадані основі інтерпретації, кожна з яких має право на життя, у т. ч. можливо 
у певному гібридному варіанті. 

Abstract 
The historical stages of formation of the market concept are investigated in the article. The author's vision of 

such a concept is presented in the article where the emphasis is primarily on the differentiation of approaches in 
content and time. The concept of the market can be systematized through a kind of foundation of economic theory 
and practice, because civilization can be interpreted precisely through the determinant role of the market institu-
tion. The generalization of the process of evolution of market theories related to market issues, the algorithm of 
formation of their defining ideas allows us to assert the possibility of determining a special methodology for the 
evolution of general market theory. 

It should be emphasized that the known basic market theories do not refute each other. Obviously, we are 
talking about the specifics of economic processes in a particular historical period. Hence, the universal market 
model continues to have the mentioned bases of interpretation, each of which has the right to life, including pos-
sibly in a certain hybrid variant. 

Ключові слова: ринок, теорія ринку, модель універсального ринку, державне регулювання, ефекти-
вність/досконалість ринку.  

Keywords: market, market theory, universal market model, state regulation, market efficiency / perfection. 
 
Теорія ринку належить до фундаментальних 

положень методології капіталістичної ідеології, 
тому завжди була предметом активних наукових 
досліджень в контексті змісту, витоків, теоретичної 
та прикладної цінності, еволюційного алгоритму 
свого становлення. Можна стверджувати, що ві-
дома світова інтелектуальна основа концепту ринку 
дозволяє визначити як окремі історичні етапи фор-
мування загальної теорії ринку, так і зміст основних 
наукових підходів, що визначив дискусію при фор-
муванні цієї теорії.  

Пояснити це можливо, зокрема, тим, що су-
часна світова ринкова економіка продовжує пере-
бувати у достатньо проблемному полі свого функ-

ціонування та розвитку, що потребує адекватної на-
укової інтерпретації. Підтвердженням цієї тези сві-
дчить те, що переважна більшість Нобелівських 
премій в галузі економіки в останні десятиліття на-
дані саме цьому напрямку досліджень, проте скла-
дність вирішення проблем дисфункцій сучасного 
ринку є очевидною, особливо після останньої кризи 
2008 р.  

Хотіли б відзначити, що як ключове поняття 
категорія «ринок» та «закони ринку», «модель уні-
версального ринку» в якості логічних елементів по-
вноцінної і систематизованої теорії ринку науково 
висвітлено лише в досить обмеженій кількості 
праць, і це незважаючи на те, що даний термін, як 
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вже відзначалося, є чи не найуживанішим в еконо-
мічній літературі. Натомість здебільшого фундаме-
нтальні роботи класиків ідеології капіталізму розг-
лядали зазначені поняття як достатньо зрозумілі. 
Відповідно трансформація ідеології теорії ринку 
формувалася під впливом досить обмежених точок 
зору, при чому у полі дискусійних до останнього 
часу питань [1, c. 25].  

Звідси опис загальної теорії ринку потребує, 
насамперед, ретроспективи аналізування. Так, 
огляд світової економічної літератури дозволяє зро-
бити висновок про достатню універсальність по-
няття «ринок», «ринковий обмін» і т. п. впродовж 

всього цивілізаційного розвитку, де такі тлумачи-
лися – достатньо однозначно – як елемент госпо-
дарської системи, що побудована на обміні това-
рами та послугами, і яка у зв’язку із цим має особ-
ливий тип економічних відносин. Як вже 
зазначалося, відомі визначення ринку носять ско-
ріше доповнюючий аніж альтернативний характер. 

Існують історичні етапи формування відповід-
ного концепту. Авторське бачення такого предста-
влене у вигляді табл. 1, де акцентовано увагу, перш 
за все, на диференціації підходів за змістом та у часі 
[2, с. 12]. 

Таблиця 1 
Історично-концептуальні етапи формування сучасної теорії ринку 

Історичні етапи Основна ідея 
Концептуалізація ідеї  
у сучасних поглядах 

1 2 3 

Теорія меркантилізму 
ХІ-XVII ст. 

1. Визначальна роль торгівлі, а 
також золота та коштовностей 
(грошей). 
2. Необхідність державного про-
текціонізму, а також досягнення 
активного торгівельного балансу 
на рівні окремої країни. 

Надання грошовій системі особливих 
унікальних функцій, доцільність регу-
лятивної політики та державного проте-
кціонізму, а також активного торгівель-
ного балансу. Знайшли своє відобра-
ження в окремих положеннях 
монетарної теорії неолібералізму, наці-
оналістичних тлумаченнях моделей ри-
нку, державного регулювання. 

Класична політекономія  
А. Сміта та його послі-

довників  
у ХІХ ст. 

(Д. Рікардо та ін.) 

1. Доцільність організації суспі-
льства на засадах вільного ринко-
вого обміну за умов економіч-
ного лібералізму, де мотивації 
обумовлені природним егоїзмом 
людини. 
2. Кількісна теорія грошей. 

Теорії економічного лібералізму і нео-
лібералізму; відведення грошовій сис-
темі «технічних функцій» в процесах 
ринкового обміну; акцентування уваги 
на ролі в процесах ринкового обміну 
фактору конкурентного середовища 

Закон «ринків» 
Ж.-Б. Сея 

(Л. Вальрас та ін.) 

Головна роль фактору здатності 
ринку до самоналаштування та 
самовдосконалення за рахунок 
внутрішніх механізмів та доско-
налої грошової системи та гро-
шової політики, узгодженої із те-
хнічними функціями обслугову-
вання комунікацій між попитом і 
пропозицією. 

Важливість механізмів універсального 
ринкового господарства, а також зваже-
ної грошової політики і вивіреної гро-
шової системи. 
Теза про підтримання оптимального 
стану ринку за критерієм співвідно-
шення між попитом і пропозицією. 

Етап критики ринкових 
законів політекономії 

Важливість фактору дисбалансу 
між попитом, пропозицією, роз-
поділом доданої вартості, дохо-
дами різних класів, природи і пе-
ріодичності економічних криз і т. 
ін. 

Характер розподілу доданої вартості, 
доходи учасників ринкових відносин, 
роль груп агентів, що задіяні у процесах 
виробництва та привласненні, перероз-
поділі прибутків від обміну. Знайшли 
своє відображення у окремих аспектах 
тлумачення принципів і критеріїв ефек-
тивності ринкового обміну. 

Німецька історична 
школа 

(Ф. Ліст та ін.) 

Необхідність державного протек-
ціонізму, врахування національ-
них особливостей країн, ціннос-
тей суспільного рівня і т. ін. 

Необхідність врахування стану окре-
мих національних економік, сукупності 
неекономічних факторів тощо. 

Теорія інституціоналізму 
(У. Мітчелл та ін.) 

Ринок – лише один і не головний 
соціальний інститут, що визнача-
ють економічні відносини у сус-
пільстві. Насправді людина діє не 
за критеріями ринкової доцільно-
сті, а відповідно до норм та тра-
дицій суспільства. 

Роль неекономічних факторів у спожи-
ванні (характері попиту), витрачанні і 
формуванні доходів. 

Теорії монополістичної 
та недосконалої конку-

ренції 
(Е. Чемберлін,  

Обґрунтування реальної конку-
ренції як конкуренції монополіс-
тичного і недосконалого типу. 

Виключна роль конкурентного середо-
вища. Необхідність регуляцій для захи-
сту конкуренції. 
Знайшли своє відображення в теоріях 
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Дж. Робінсон) Необхідність регуляцій для захи-
сту конкуренції та обмеження 
монопольного стану ринку. 

неолібералізму і кейнсіанства. 

Кейнсіанська (нео, пост-
кейнсіанська теорія) тео-

рія 
(Дж. Кейнс та ін.) 

Ринок не є досконалим і потребує 
регуляцій. Попит відстає від про-
позиції і потребує окремого сти-
мулю- вання. Доцільність сти-
мулю- вання зайнятості (темпів 
економічного зростання) за раху-
нок стабільності грошової оди-
ниці. 

Доктрина регуляцій з метою забезпе-
чення зайнятості (темпів економічного 
зростання), ігнорування ролі стабільно-
сті грошової системи 
Є окремою сучасною теорією держав-
ного регулювання економіки. 

Теорія неолібералізму 
(М. Фрідмен,  

Ф. Хайек,  
Л. Мізес та ін.) 

Обмеження ідеології регуляцій 
лише функцією захисту конкуре-
нтного середовища 

Теза про виключну важливість конкуре-
нції та стабільної фінансово-грошової 
системи. 
Є окремою сучасною теорією держав-
ного регулювання економіки, насампе-
ред монетарної теорії 

Теорія індустріального/ 
постіндустріального сус-

пільства 
(Д. Белл, У. Ростоу, 
Ж. Еллюль, Р. Арон,  
Д. Тоффлер та ін.) 

Світова економічна система (у т. 
ч. і ринок) трансформуються у 
напрямку доіндустріальне – інду-
стріальне –  
постіндустріальне суспільство 

Концептуальне пояснення природи 
постіндустріального суспільства та 
його відмінностей від інших. Відпо-
відно, спектр економічних теорій щодо 
пояснення зазначених аспектів та об-
ґрунтування нового тип регуляцій. 

Авторська версія 

На кожному етапі ринок характе-
ризуються відмінними кількіс-
ними та якісними характеристи-
ками. Відповідно ринок постін-
дустріального типу 
характеризується такими. 

Такі відмінності, що визначають функ-
ціональність, результативність та ефек-
тивність ринку. Також відмінними є фа-
ктори/ джерела розвитку, конфлікти, 
обмеження та потенціал ринку постін-
дустріального типу. Такі дослідження 
потребують адекватної методології, ме-
тодики, моніторингу і т. ін. 

Джерело: авторська розробка на основі джерел вказаних економістів [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17]. 
 

Коментарі до цієї схеми доцільно викласти у 
певній ретроспективі. Так, економічною історією 
фактор ринку як головний при організації госпо-
дарських процесів традиційно відноситься до епохи 
меркантилізму з ХІ ст. [18, с. 119]. Особливістю цієї 
епохи, як відомо, стало формування парадигми ро-
згляду законів економічного життя через роль гро-
шей, дорогоцінних активів, активного державного 
регулювання за патерналістською моделлю протек-
ціонізму, торгівельного капіталу і т. ін.; головним 
фоном зазначеного стала детермінантна роль сфери 
торгівлі. Все це так чи інакше склало особливість 
ринку в епоху меркантилізму, і з цієї точки зору 
остання важлива саме з огляду на те, що впродовж 
ХІ-ХVII ст. і була сформована ринкова економіка 
(ІІ етап відповідно до схеми на рис. 1.2, де зароджу-
валися елементи капіталізму (вже згадані вище ро-
звинута грошова та банківська системи, викорис-
тання цінних паперів, ринкові угоди у часі, креди-
тні операції, спеціалізація ринків, торгівлі, у т. ч. на 
далекі відстані і т. д.).  

Очевидно, поширення ринкової теорії як пара-
дигми економічного світосприйняття, коли ринок 
визначав економічне життя переважної частини со-
ціуму – отримало поширення в епоху пізнього мер-
кантилізму XV-XVI ст. Формування сучасних 
принципів капіталістичного суспільства на засадах 
ринку можна віднести до епохи класичної політич-
ної економії у XVIІ-ХІХ ст.; цей процес, вочевидь, 
був тривалим, і наведені часові рамки є дуже приб-
лизними. Особливий інтерес до теорії ринку в цей 

час об’єктивно виник в процесі промислової рево-
люції у XVII-XIX ст. Зазначені процеси і визначили 
формування та поширення основ сучасного капіта-
лістичного типу економіки англосаксонського 
типу.  

В теоретичному аспекті виразом зазначеного 
стала класична політична економія та неокласика 
як її подальше ретроспективне відгалуження. Ос-
нову методології сучасного розуміння ролі ринку та 
ринкових відносин представлено, перш за все, у ро-
ботах У. Петті [19], Ф. Кене [20], А. Тюрго [20], А. 
Сміта [4], а також Д. Рікардо та ін. представників 
класичної політекономії ідеями про природність ві-
дносин між людьми на основі вільного обміну то-
варів та послуг як найбільш ефективної економіч-
ної системи за умови мінімізації регуляцій. Слід 
відзначити, що з цього часу і до сьогодні ринок ро-
зглядався як макроекономічна величина національ-
них та світових економік. Загальним фоном цих 
ідей класичної політекономії стали концепція еко-
номічного лібералізму, акцентування уваги на ролі 
матеріального виробництва, зведення функції гро-
шової системи на ринку до технічної, формування 
парадигми про закономірність успішного соціа-
льно-економічного розвитку суспільства у віддале-
ній перспективі за умови дотримання умов еконо-
мічної свободи та ін. 

Як відомо, ідеологія економічного лібералізму, 
яку ми розглядаємо як основний постулат виник-
нення капіталізму та ринкової економіки капіталіс-
тичного типу, у найбільш завершеній формі була 
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представлена у роботах А. Сміта [4], де доскона-
лість суспільства однозначно пов’язувалася із дося-
гненням природного для людини (т. з. 
«homoeconomiсs» – «людини економічної») стану 
економічної свободи, що виключало до мінімаль-
ного втручання держави у бізнес, і де ринковий об-
мін закономірно приводить до найкращого резуль-
тату господарської діяльності із можливих типів ві-
дносин саме в умовах такої свободи. Співзвучною 
була поширена у цей самий час у Франції ідея Ф. 
Кене про еквівалентність обміну за умов природ-
ного порядку [20, с. 842]. 

Необхідно підкреслити, що концепт А. Сміта 
та окремих його послідовників належить до фунда-
ментальних в історії людства парадигм щодо прин-
ципів організації економічних відносин. Звідси і ві-
домість зазначених поглядів. Саме з цього часу, як 
вважаємо, належить перше наукове тлумачення за-
конів ринку, де було чітко акцентовано на наявно-
сті закономірностей функціонування даного інсти-
туту.  

Натомість основну дискусію щодо тлумачення 
таких закономірностей на наступні століття прив-
ніс т. з. «закон ринків». В економічній літературі, 
наприклад, цей закон асоціюється із інтерпретацією 
Ж.Б. Сея [21], проте є підстави вважати, що ключові 
ідеї даної парадигми (воліли б називати це саме сві-
тоглядом з огляду на масштабність та суспільне 
значення) були висловлені плеядою представників 
політекономії в інші часи, такими як Т. Грешем 
[22], Дж. Стюарт [23], А. Тюрго [20], Д. Мілль [24], 
Ш. Жід [25].  

Так, у зазначених джерелах було сформульо-
вано концепцію ринку як найбільш досконалого із 
можливих економічних механізмів, де перевагою 
такого механізму розглядалася його здатність до са-
моналаштування, саморозвитку за умов достатньої 
економічної свободи у суспільстві; знову ж таки 
означена здатність ринкових механізмів розгляда-
лася як запорука вирішення всіх матеріальних пот-
реб нації. Водночас цим законом було акцентовано 
увагу на ролі грошової системи у тлумаченні кіль-
кісної теорії грошей, а також інших факторів фор-
мування та відновлення балансу ринку, в першу 
чергу, здатності ринку сприяти майже миттєвій ре-
акції агентів на зміни кон’юнктури. До цього слід 
додати тезу про роль балансу ринку – співвідно-
шення між попитом і пропозицією, які визначають 
досконалість ринку в інтерпретації Л. Вальраса [12, 
с. 379] та ін., після чого критерій «балансу ринку» 
продовжує асоціюватися із певним стандартом 
стану такого. Згадана теза детально описана у літе-
ратурі, наприклад, Л. Корнійчук [18, с. 312] та бага-
тьох ін.  

Головним змістом згаданої концепції можна 
вважати те, що із даною парадигмою асоційована 
теза про виключну життєздатність нерегульованого 
капіталізму, де ринок розглядався як універсальний 
і найбільш досконалий механізм формування еко-
номічних (та інших) відносин, що здатний до само-
регулювання та формування в межах власних меха-
нізмів ефективних стратегій розвитку (саморозви-
тку). Це означало непотрібність зовнішньої 
регулятивної системи апріорі. Слід зазначити, що 
реалії капіталістичної економіки в період XVIІІ- 

початок ХХ ст. не надавали серйозних підстав для 
сумнівів у даному твердженні. 

Разом з тим не можна не відзначити роль кри-
тиків ринкової теорії капіталізму на політекономіч-
ному етапі. До них слід віднести К. Маркса [26], Ж. 
Прудона [27], С. Сісмонді [28] та ін. Слід, тим не 
менше, відзначити що ця точка зору на певних ета-
пах історії домінуючою не була і сприймалася ско-
ріше як маргінальна. 

Об’єднує ці підходи твердження про те, що ка-
піталізм, у т. ч. ринок як елемент цієї епохи, вклю-
чає у себе суперечливі механізми, які рано чи пізно 
призводять до кризи економічної системи, яка реа-
лізується в першу чергу через руйнацію ринків. І 
якщо у К. Маркса переважало політичне пояснення 
цього, то у роботах С. Сісмонді та Ж. Прудона під-
креслювалося, що ринок та капіталістична система 
приречена на кризовий стан в силу того, що вироб-
лене не може бути реалізоване з усіма наслідками 
зазначеного через асоціальність системи (т. з. «тео-
рія реалізації криз»). Одночасно важливою пред-
ставляється позиція С. Сісмонді та Ж. Прудона 
щодо наявності переваг капіталізму лише на стадії 
малої приватної власності та виробництва. Дана 
теза є явно альтернативною до поширеної сьогодні 
про економічний ефект від масштабу виробництва 
та концентрації капіталу. Більше того, необхідність 
і поширення тенденцій соціалізації економічної си-
стеми та ринку постіндустріального типу знахо-
диться, очевидно, у руслі саме цих аргументів. 
Звідси логічно, що сучасна (постіндустріальна) еко-
номічна епоха відрізняється, насамперед, акценту-
ванням уваги до соціальних наслідків, а звідси, і до 
аналогічних технічних показників стану ринку. З 
цих позицій згадана раніше багатокритеріальна 
ефективність ринку апелює до саме таких, компле-
ксних за своїм змістом критеріїв. 

Знову ж таки слід зазначити позицію «німець-
кої історичної школи» – економічної течії, яка у 
ХІХ-ХХ ст. виступила із звинуваченнями політеко-
номії у космополітизмі, ігноруванні національних 
особливостей за суспільних і культурних ціннос-
тей, перебільшенні ролі фактору поведінки «еконо-
мічної людини» тощо. Ідеологічно це було предста-
влено у роботах Ф. Ліста [29], В. Рошера [30], К. 
Кніса [31], В. Гільдебранта [32] та ін. При цьому но-
вою також стала постановка питань про національ-
ний ринок, національну економічну систему та, від-
повідно, національну економічну науку, із чого ви-
пливало положення про необхідність захисту 
вітчизняної економіки через захист, насамперед, 
власного ринку. В свою чергу, це ґрунтувалося на 
тому, що конкуренція не носить загального, універ-
сального характеру, а має чітку інтерпретацію по 
відношенню до конкретного ринку. При цьому 
останній часто – в силу множини різних умов – є 
економічно вразливим по відношенню до зовніш-
ніх ринків. Тобто автори ідеї виходили із виключно 
важливої, як вважаємо, гіпотези про об’єктивність 
нерівноправного обміну у реальній економічні сис-
темі, особливість конкуренції за таких умов, поши-
рення практики нерівноправного обміну (тобто за 
нашою інтерпретацією – мова йде про нееквівален-
тний обмін, неврівноваженість товарних потоків, 
економічне панування й підкорення в силу політи-
чних – неринкових – факторів, тобто дії реального 
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нееквівалентного ринкового обміну, а не закону ри-
нків в інтерпретації А. Сміта та Ж.-Б. Сея) та – 
звідси – про необхідність диференційованого із вка-
заних передумов підходу до інтерпретації стану та 
перспектив кожного окремого ринку. Сучасні наці-
оналістичні тенденції організації ринку ґрунту-
ються методологічно саме на цих позиціях. Як вже 
зазначали вище, вказані тези вважаємо методологі-
чно і у прикладному контексті вірними. 

Принципового корегування теорія ринку на-
була у 30-х рр. ХХ ст. після переосмислення суті 
капіталізму. Біфуркаційною точкою у процесі тра-
нсформації теорії ринку стала криза 1929 р. (т. з. 
«Велика депресія» 30-х рр.), яку тодішні економі-
сти вважали неочікуваною, непередбачуваною і за-
надто потужною, щоб її можна було пояснити тра-
диційними канонами політекономії. З історії ві-
домо, що наслідки кризи було в основному 
подолано до 1933 р. на основі впровадження спеці-
альних регулятивних політики, чого раніше в еко-
номічній історії не спостерігалося; при цьому полі-
тика урядів не мала якоїсь системної наукової тео-
рії для свого виправдання. І вже по завершенню 
кризи вийшли у світ роботи, які, очевидно, вперше 
в історії економічної науки висунули версії щодо 
пояснення природної недосконалості ринку, а 
звідси, і потреби його регулювання (організації, за-
хисту, вдосконалення за рахунок зовнішніх джерел 
і ресурсів), а саме: Е. Чемберліна (теорія «монопо-
лістичної конкуренції») [14] та Дж. Робінсон (тео-
рія «недосконалої конкуренції») [33].  

Узагальненим висновком обох згаданих робіт 
стала теза про відсутність у реальному житті віль-
ної конкуренції, про об’єктивність в реальності не-
досконалої конкуренції монополістичного змісту, 
про суспільну невигідність нерегульованого конку-
рентного середовища, а звідси, про доцільність і не-
минучість регуляцій ринку [34]. Особисто для на-
ших досліджень найбільш важливим з цих теорій 
стало переосмислення реалій ринку та конкурент-
ного середовища Обидві згадані роботи і сьогодні є 
незаслужено маловідомими, причому такими, що 
зберігають актуальність насамперед для країн, що 
будують правила конкурентного середовища влас-
них економік, тобто і сучасної України також.  

Слід підкреслити, що дані теорії, на відміну від 
більшості інших, ніколи у подальшому не були 
спростовані чи кореговані. А тому їхній зміст пред-
ставляє особливу цінність для формування наших 
методологічних постулатів про те, що реальне еко-
номічне середовище ніколи не є однорідним, враз-
ливим чи унікально конкурентоспроможним в силу 
цієї неоднорідності; звідси реальні ринки завжди 
являють собою сукупність диференційованих еко-
номічних систем за рівнем своєї ефективності та 
досконалості [35, c. 64].  

Надалі критичний розгляд закону ринків Ж.-Б. 
Сея було продемонстровано також Дж. Кейнсом, 
який побудував свою теорію на спростуванні тези 
про природну досконалість ринку як економічного 
механізму [15]. Головним стало те, що вище зазна-
чені підходи логічно приводили до висновку про 
необхідність регуляцій, і саме це визначило нову 
економічну доктрину ХХ ст. 

В силу різних обставин праця Дж. Кейнса [15], 
яка вийшла у світ за три роки після публікацій Е. 

Чемберліна і Д. Робінсон, стала всесвітньо відо-
мою, слугуючи водночас основою кейнсіанства 
(нео- та посткейнсіанства) як принципово нової те-
чії економічної думки.  

Дана точка зору базувалася на пріоритеті ідеї 
про природну недосконалість ринку як такого та не-
обхідність в наслідок цього його регуляції. В да-
ному разі залишаємо поза увагою причини недос-
коналості ринку, які в кожному разі – як кейнсіан-
ської, так і інших, подальших економічних теорій 
ХХ ст., що передбачали необхідність регуляцій, – 
істотно відрізнялися. Головною вважаємо все ж 
таки дилему між тезами про, з одного боку, необ-
хідність чи, з іншого, недоцільність регуляцій. Хо-
тіли б підкреслити, що в літературі в принципі не-
правильно трактується визначальна роль кейнсіан-
ства у подоланні Великої депресії, адже і праця 
вийшла вже після подолання кризи, і сам Дж. Кейнс 
фактично не брав участі у подоланні кризи як 
управлінець. Звідси потребує особливого аналізу 
досвід окремих країн з подолання кризи 30-х рр. 
(США, Англії, Німеччини та ін.), тому що у кож-
ному разі було обрано оригінальний шлях, який, 
тим не менше, не відповідав доктринам кейнсіанс-
тва, як їх сьогодні тлумачать. 

У другій половині ХХ ст. державна економі-
чна політика західних країн активно використову-
вала прийоми регуляцій, які були орієнтовані на 
забезпечення планомірного розвитку, підвищення 
добробуту всіх верств населення, антициклічне 
прогнозування, програми економічного зростання 
та стабільності розвитку виробництва протягом 
тривалого періоду. Теоретичною основою такої 
політики стали концептуальні підходи Р. Харрода 
[36], Н. Калдора [23] та ін., знаменуючи собою по-
яву неокейнсіанських течій економічної теорії. 
Зміст цієї парадигми передбачав усунення анархіч-
ної нерегульованої ринкової економіки і перехід 
до безкризового розвитку. 

Про прикладне значення кейнсіанства можна 
стверджувати в період 50-70-х рр. ХХ ст., коли дій-
сно зазначені теоретичні концепти були втілені в 
реальній економічній політиці США, країн Західної 
Європи, а також – по суті своїй – колишнього СРСР. 
Історія тріумфу даної точки зору згортається у 70-х 
– 80-х рр. ХХ ст., коли капіталістичні країни зішто-
вхнулися із явищем стагфляції (зростанням безро-
біття на фоні інфляції), чого за теорії Дж. Кейнса 
бути не могло [37, с. 88]. У колишньому СРСР це 
проявлялося у неможливості підтримувати високі 
темпи економічного зростання та забезпечувати 
очікування споживання населення. 

Відповідно, з цього часу починають доміну-
вати теорії неолібералізму, виникнення якої дату-
ють на основі т. з. «колоквіуму Ліпмана» у 1936 р. 
[18, с. 35]. Головною змістовною складовою цих те-
орій стало те, що неолібералізм також визнає необ-
хідність регулювання ринку, але за дуже обмеже-
ною функціональністю – лише з метою захисту кон-
курентного середовища. Натомість, на відміну від 
кейнсіанської позиції, стверджувалося, що ринок 
має потенціал до саморегуляції, який – у разі нее-
фективного державного регулювання – обмежу-
ється чи руйнується взагалі. До найбільш систем-
них ідеологів неолібералізму слід віднести Ф. 
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Хайека [38], Л. Мізеса [16], М. Алле [39], М. Фрід-
мена [7] та ін.  

Зазначені позиції об’єднує дуже песимістичне 
оцінювання ролі державного регулювання ринку, 
коли саме словосполучення «регульований ринок» 
вважається абсурдним. При цьому можна ствер-
джувати про поширення даних ідей як конкретних 
рекомендацій щодо дій провідних країн світу у пе-
ріод з 80-х рр. ХХ ст., що мало достатньо високий 
ефект, наприклад, в таких країнах як США, Англія 
та інших країнах ЄС та деякі ін. 

Певним компромісом між кейнсіанською тео-
рією і принципами економічного лібералізму стало 
формування у другій половині ХХ ст. теорій неолі-
бералізму (монетарної, ордоліберальної та ін.), згі-
дно з якими регуляції визнано як необхідні якоюсь 
мірою, знову ж таки, саме з метою захисту конку-
ренції. 

Світовий досвід свідчить про переважання сьо-
годні серед теоретиків і практиків теоретико-мето-
дологічного підходу соціально-орієнтованої моделі 
розвитку суспільства та економіки, згідно з якими 
роль і функції держави мають чітко визначені пози-
ції арбітра, гаранта свободи підприємництва за 
умови захисту конкуренції та забезпечення соціаль-
ного захисту населення [40-42].  

Загалом же вплив на економічні процеси, як 
свідчить практика країн постіндустріальної епохи, 
регулюється як зовнішніми (прямими), так і внутрі-
шніми (опосередкованими) економічними і адміні-
стративними методами. За умов, коли проблеми ро-
звитку не набувають яскраво виражених кризових 
форм, регуляції зосереджено на застосуванні еко-
номічних методів, в критичні моменти її роль поси-
люється через адміністративно-нормативні методи.  

Слід підкреслити, що єдиного погляду щодо 
ступеня державного втручання в економіку немає. 
В різних країнах має місце неоднакова участь дер-
жави у функціонуванні ринкової економіки, тоді як 
активність державного впливу на розвиток еконо-
мічних процесів істотно різниться. Так, у низці за-
хідноєвропейських країн (Швеція, Нідерланди, 
Бельгія та ін.) держава значно активніше втруча-
ється в регулювання ринкових відносин, ніж, на-
приклад, у США. Спостерігається активна динаміка 
даних поглядів і у часі, залежно від розвитку еконо-
міки і суспільства. Ще більш істотними, як буде 
проаналізовано нижче, є ці відмінності стосовно ре-
гулювання розвитком аграрного сектора. 

Дуалістичність теорії синтезу ринку та держа-
вного регулювання як єдиного методологічного ці-
лого передбачає, на думку Я. Корнаї, той аспект, що 
ринок часто не забезпечує справедливого розподілу 
доходів, і де мінімізація доходів окремих груп аге-
нтів, які цього не заслуговують, часто продикто-
вана впливом т. з. «успадкованих несприятливих 
умов» [43, с. 329]. При цьому, на думку зазначеного 
автора, постановка питання про певну оптималь-
ність пропорцій між ринком і регуляціями є неко-
ректною, тобто у кожному окремому випадку – це 
унікальна ситуація, яка не може повторюватися і 
копіюватися. Слід звернути також увагу на висно-
вки Я. Корнаї про те, що комбінації ринкової та бю-
рократичної координації, за яких сумуються всі їхні 
негативи та втрачається будь-яка перевага, у житті 
є достатньо реалістичними.  

З іншого боку, з точки зору М. Кемпбелла та Б. 
Стенлі, ринкова економічна система є недоскона-
лим механізмом для забезпечення повної зайнято-
сті і стабільного рівня цін, а також за критерієм ма-
ксимізації суспільних благ; при цьому окреслено 
також важливість аргументу щодо «згасання» кон-
куренції як головного контрольного механізму ка-
піталізму саме з огляду на закони функціонування 
останнього [44, с. 558]. При цьому цими дослідни-
ками акцентовано увагу на тому, що саме по собі 
поняття «ефективність» стосовно ринкової еконо-
міки якоїсь країни не надає відповіді про дійсну 
ефективність системи через нерівність доходів з од-
ного боку, а – з іншого – через ігнорування крите-
рію справедливості, чесності та раціональності при 
розподілі ресурсів та благ. 

Тим не менше, вже сьогодні, на думку В. Губе-
нка, розвинуті економічно країни активно втілю-
ють протекціонізм при здійсненні зовнішньоеконо-
мічної діяльності, що може слугувати підставою 
для висновків про те, що у протиборстві наукових 
думок ідея лібералізації відходить на другий план 
[45, с. 135]. Водночас вважаємо, що реальна еконо-
мічна політика країн із трансформаційною економі-
кою повинна шукати компроміс узгодженого засто-
сування заходів лібералізації і протекціонізму, не 
відкидаючи жоден із підходів, адже світова еконо-
мічна наука не має емпіричного спростування нее-
фективності якогось із них, наводячи часто достат-
ньо наукове обґрунтування таких одночасно. 

Досить типовим прикладом бачення проблеми 
в Україні щодо вітчизняного аграрного ринку може 
бути дослідження Ю. Пруднікова, де підвищення 
ефективності функціонування локальних ринків 
розглядається на основі державної підтримки за та-
кими індикаторами як пріоритетність ринкового са-
морегулювання, досягнення збалансованості дер-
жавного бюджету при фінансувані програм розви-
тку галузевої ринкової інфраструктури, 
використання програмних інструментів регулю-
вання та стимулювання довгострокових відносин 
між суб’єктами ринку [46, с. 14]. Здебільшого зміст 
подібних досліджень в Україні, наприклад, декі-
лька авторефератів, захищених в останні 5 років 
про державну політику в аграрній сфері, є тотож-
ним, де, з одного боку, робиться акцент на ринко-
вих механізмах, а з іншого, на регуляціях. Про-
блема полягає у тому, що поєднати у такому ви-
гляді ці два механізми, очевидно, неможливо, і 
український досвід це, як вважаємо, яскраво підтве-
рджує. Наприклад, якою на практиці має бути дер-
жавна політика, яка поєднує ринкове саморегулю-
вання та бюджетні витрати на ринкову інфраструк-
туру, для чого такі витрати у разі пріоритету 
ринкового саморе- гулювання? Такі питання мо-
жуть бути продовжені.  

Слід зазначити, що історично мало місце та-
кож формування як окремого інституційного під-
ходу до визначення сутності ринку як окремого со-
ціального інституту, тобто сукупності норм, правил 
(формальних і неформальних), звичок, що були 
сформовані у суспільстві впродовж дуже тривалого 
періоду. Найбільш економічними у цьому сенсі 
стали роботи У. Мітчелла [17]. Проте ця – безумо-
вно оригінальна методологія щодо логіки пізнання 



Slovak international scientific journal # 43, (2020) 9 

процесу – навряд чи принципово змінила уявлення 
про закони ринку.  

Таким чином, концепт ринку може бути систе-
матизованим через своєрідний фундамент економі-
чної теорії і практики, адже цивілізація може бути 
інтерпретована саме через детермінантну роль ін-
ституту ринку. Натомість, не зважаючи на тривалу 
економічну історію питання, і досі не існує прийня-
тного алгоритму побудови регулятивної політики 
стосовно будь-якого ієрархічного рівня ринків.  

Узагальнення процесу еволюції згаданих вище 
теорій, що мали відно- шення до проблематики ри-
нку, алгоритму формування визначальних їхніх 
ідей дозволяє стверджувати про можливість визна-
чення особливої методологічно еволюції загальної 
теорії ринку. Авторське бачення цього представ-
лено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Методологічне «дерево еволюції» загальної теорії ринку 

Джерело: авторське дослідження відомих наукових підходів [3-5, 7, 15, 20, 26, 28, 33, 47]. 

 

Так, існує два принципові підходи, які є по суті 

альтернативними. До одного слід віднести точку 

зору про детермінантність механізмів максимально 

вільного ринку по відношенню до всіх інших прин-

ципів економізації суспільних відносин (т. з. ідео-

логія «вільного» ринку); до іншого – тезу про при-

родну недосконалість ринку та необхідність звідси 
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його регуляцій (т. з. доктрина «регульованого» ри-

нку). Обидві парадигми історично були спрямовані 

на пошук найбільш прийнятної – ефективної – мо-

делі ринку. Втім, практичний досвід, як вважаємо, 

не надає достатніх аргументів на користь якогось із 

них і при цьому також не спростовує зазначені. В 

концептуальному плані відповідь про правильність 

того чи іншого варіанту є головним питання сучас-

ної економічної теорії [48, с. 42]. 

Слід особливо підкреслити, що відомі базові 

теорії ринку не спростовують одна одну. Очевидно, 

мова йде про специфіку економічних процесів в той 

чи інший історичний період часу. Звідси універса-

льна модель ринку продовжує мати згадані основі 

інтерпретації, кожна з яких має право на життя, у т. 

ч. можливо у певному гібридному варіанті. 

Отже, слід зазначити, що незважаючи на три-

валу історію теорії і практики ринку, низка питань 

залишається дискусійною: що є ефективним/ нее-

фективним ринком, якими критеріями і показни-

ками описуються ці категорії, які функції, елеме-

нти, принципи визначають діяльність ринкової еко-

номічної системи, якою є справжня роль регуляцій 

та інших факторів у моделі ринку і т. д.  

Особливість дискусії полягає у тому, що в еко-

номічній теорії сформувалися різні концепти, часто 

альтернативні, щодо визначення законів ринку. 

При цьому кожен із підходів використовує як аргу-

мент практичний досвід якогось відрізку часу яко-

їсь країни чи групи країн. Спираючись на ці доводи, 

альтернативні теорії часто виглядають вірними од-

ночасно. До того ж у сучасному світі існує достатнє 

різноманіття економічних моделей ринкового роз-

витку, що істотно різняться, і які, очевидно, рівною 

мірою ймовірності не можуть уникнути ризику еко-

номічних криз, і таким чином не можливо ствер-

джувати про досвід формування єдиної ефективної 

моделі ринку. Все зазначене надає широкий спектр 

напрямків подальших досліджень. 

Висновки. Підсумовуючи представлений у да-

ній статті матеріал, можна зробити висновок про те, 

що для сучасної економічної теорії (у широкому 

трактуванні цього терміну) достатньо характер-

ними є елементи хаотичного нагромадження різних 

поглядів з загальним вектором пошуку нових (або 

уточнення ролі традиційних) детермінуючих фак-

торів. Звідси можливі ситуації, коли говорити про 

прогрес якоїсь групи теорій з огляду на ретроспек-

тиву їхнього формулювання проблематично, а тео-

рії, що можуть бути віднесені до певної групи тео-

рій, є часто сукупністю відносно незалежних теорій 

одного проблемного поля (постановки проблеми), 

коли кожна з теорій має лише якісь елементи 

об’єктивності висвітлення проблеми, не може охо-

пити повністю її суть і, відповідно, окреслити 

шляхи докорінного вирішення визначеної про-

блеми. Відповідно автором обґрунтовано доціль-

ність використання «моделі універсального ринку» 

на противагу тим, що сформувалися раніше.  
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Анотація 

Проаналізовано поняття та сутність категорій «безпеки» та «економічної безпеки» як на глобальному, 

міжнародному, національному, регіональному рівнях, так і на рівні окремого підприємства. Досліджено 

ієрархічні системи економічної безпеки. Визначено, що економічна безпека країни може трактуватися як 

поєднання економічної безпеки держави – макрорівень, і економічної безпеки економічних суб’єктів – 

макрорівень. Обґрунтовано, що важливою проблемою щодо підвищення рівня економічної безпеки країни 

є слабка технологічна оснащеність, дуже низька рентабельності українського АПК та повна апатія держави 

до проблем галузі. Оскільки, аграрний сектор є особливою галуззю економіки держави, його розвиток має 

визначальний вплив на рівень життя українського народу. 

Доведено, що стратегія забезпечення економічної безпеки АПК регіонів, а також його стійкий розви-

ток повинен формуватися на державних програмах. Саме ці програми повинні мати чітко сформовану 

мету, завдання, пріоритети та забезпечення гарантованої державної підтримки. 

Abstract 

The concept and essence of the categories "security" and "economic security" at the global, international, 

national, regional levels and at the level of an individual enterprise are analyzed. Hierarchical systems of economic 

security are studied. It is determined that the economic security of the country can be interpreted as a combination 

of economic security of the state – macro level, and economic security of economic entities - macro level. It is 

substantiated that an important problem in increasing the level of economic security of the country is weak tech-

nological equipment, very low profitability of the Ukrainian agro-industrial complex and complete apathy of the 

state to the problems of the industry. 

Since the agricultural sector is a special branch of the state's economy, its development has a decisive influ-

ence on the standard of living of the Ukrainian people. It is proved that the strategy of ensuring the economic 

security of the agro-industrial complex of the regions, as well as its sustainable development should be formed on 

state programs. It is these programs that must have a clearly defined goal, objectives, priorities and ensure guar-

anteed state support. 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, національна безпека, державна безпека, стратегія роз-

витку, державна підтримка. 

Keywords: security, economic security, national security, state security, development strategy, state support. 

 

Інституційні трансформації в українському се-

редовищі, державі, підприємствах та державних 

структурах не можна не дооцінювати. 

Подолання економічної кризи в Україні є од-

ним з пріоритетів політики забезпечення економіч-

ної безпеки держави. Зовнішня агресія проти Укра-

їни критично погіршила динаміку соціально-еконо-

мічного розвитку, що посилило макроекономічні 

дисбаланси та погіршило перспективи подальшого 

економічного росту. Теоретичною основою дослі-

дження проблеми економічної безпеки України є, 

перш за все, з’ясування сутності поняття «економі-

чна безпека», його розвитку і місця у системі наці-

ональної безпеки [2]. 

Як наукова категорія «безпека» пройшла певні 

етапи своєї еволюції і перетворилась у «економічну 

безпеку». Так професор О.М. Ляшенко у своїй ро-

боті зазначає: «У 40-50 рр. XX ст. теорія класичного 

реалізму стала підґрунтям парадигми національної 

безпеки, появи терміну «національні інтереси», 

з’явився погляд на забезпечення безпеки держави 

шляхом захисту її національних інтересів».  

У 60-х рр. XX ст. науковці визнали, що окрім 

держав на міжнародній арені існують інші впливові 

суб’єкти, діяльність яких відіграє важливу роль у 

забезпеченні регіональної та міжнародної безпеки. 

Використання ідей марксизму у 70-х рр. XX ст. 

стало підґрунтям виникнення глобальної безпеки, 

забезпечення якої спиралося на експлуатацію слаб-

ких держав сильними шляхом контролю над корис-

ними ресурсами. За часи соціального конструктиві-
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зму у 90-х рр. XX ст. з’явилась універсальна без-

пека. Її прихильники почали ставити питання про 

природу безпеки у світі, поглиблення досліджень у 

галузі безпеки та висунули ідеї про те, що думки 

громадян країни про безпеку можуть не збігатися з 

думками державотворців [3].  

Отже, сучасні дослідження економічної без-

пеки є актуальним питанням як на глобальному, 

міжнародному, національному, регіональному рів-

нях, так і на рівніх окремого підприємства. У цьому 

зв’язку у багатьох наукових працях формується іє-

рархічна декомпозиція економічної безпеки (рис. 

1).  

Кожен вищий рівень системи управління еко-

номічною безпекою держави має формувати сприя-

тливі засади та передумови забезпечення захище-

ності компонентів і функціональних складників об'-

єкта економічної безпеки нижчого рівня [6].  

Отже, економічна безпека країни може тракту-

ватися як поєднання економічної безпеки держави 

– макрорівень, і економічної безпеки економічних 

суб’єктів – макрорівень. Питання економічної без-

пеки держави й суспільства є актуальними для всіх 

країн світу.  

 
Рис. 1. Ієрархічність системи економічної безпеки 

 

На даний час, для соціально-політичного та 

економічного становища України важливою є дія-

льність держави, спрямована саме на забезпечення 

економічної безпеки країни та її громадян. Адже, 

вивчення сутності економічної безпеки на кожному 

рівні ієрархічної структури є необхідним для пода-

льшого визначення даної категорії на рівні її базо-

вого елемента – підприємства [3].  

Питання безпеки країни є надважливе, а тим 

більше коли так стрімко розвиваються глобаліза-

ційні процеси, сильно загострюється конкуренція 

на світових ранках, йде серйозна боротьба за фор-

мування затратного механізму на виробництво най-

важливіших ресурсів для забезпечення життєдіяль-

ності людини, держав і світу в цілому. Ось чому на 

шляху просування України до європейської інтег-

рації постала проблема створити швидко по часу і 

максимально ефективно по результату механізм ді-

євого захисту національних інтересів держави на 

всіх без винятку напрямках, що мають визначаль-

ний вплив на економічний та соціальний розвиток 

країни.  

На даний час, важливою проблемою щодо під-

вищення рівня економічної безпеки країни є слабка 

технологічна оснащеність, дуже низька рентабель-

ності українського АПК та повна апатія держави до 

проблем галузі. Оскільки, аграрний сектор є особ-

ливою галуззю економіки держави, його розвиток 

має визначальний вплив на рівень життя українсь-

кого народу. Особливістю сільськогосподарського 

виробництва також є те, що в сільському господар-

стві головним, незамінним і невідтворювальним за-

собом виробництва є земля. Тому результати виро-

бництва залежать від якості землі, її родючості й мі-

сця розташування. Саме тому регіони, де 

сконцентровані сільгоспвиробництво і переробка, 

які займають велику питому вагу у загальному ви-

Міжнародна економічна безпека 

Регіональна економічна безпека Мезорівень 

Локальна економічна безпека Мікроріень 

Глобальна економічна безпека 

Мегарівень 

Національна економічна безпека Макрорівень 
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робництві, вже сьогодні відчувають серйозні еко-

номічні проблеми [5]. 

Це особливо відчутно, коли вітчизняні вироб-

ники сільськогосподарської продукції виходять на 

європейські ринки, де інші країни серйозно доту-

ють своїх аграріїв.  

Вирішити ці проблеми можливо шляхом засто-

сування методу прогнозування та моделювання орі-

єнтирів розвитку АПК країни в цілому та в розрізі 

регіонів. Адже кожен регіон має свою особливу 

специфіку від якої залежить структура виробниц-

тва, структура посівів, оптимізація фінансових, ма-

теріальних та трудових ресурсів. 

 І взагалі такий порядок дій виключає цілий 

ряд ризиків, що можуть виникнути в ході техноло-

гічних операцій та виробництва. Адже «провал» га-

лузі, яка тягне за собою «провал» економічної без-

пеки держави призводить до втрати національного 

суверенітету. Такий варіант недопустимий, оскі-

льки безпека виключає небезпеку, загрозу, тощо. 

Отже, безпека – це стійкість, стійкість – це ста-

більність, а стабільність – це система гарантій від 

зовнішніх і внутрішніх загроз. І наше з Вами за-

вдання – закласти глибоко у свідомість сьогодні 

студентів, а завтра спеціалістів, керівників ці про-

писні істини, що безпека будь-чого є базисом, а у 

виробництві тим більш. 

В Законі України «Про основи національної 

безпеки» чітко зазначено, що: 

«Економічна безпека – це стан рівноваги і со-

ціально орієнтованого розвитку національної еко-

номічної системи, до досягається завдяки реалізації 

сукупності форм та методів економічної політики». 

У методичних рекомендаціях Міністерства 

економіки, торгівлі та сільського господарства Ук-

раїни зазначено, що «Економічна безпека – це стан 

національної економіки, який дає змогу зберігати 

стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 

задовольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та 

держави» [4]. 

Враховуючи цих два тлумачення, можна зро-

бити висновок, що економічна безпека – це надзви-

чайно складне явище, яке має боротися і захищати 

себе від різного роду загроз та непередбачених си-

туацій, а також швидко набувати попереднього 

стану і мати здатність до наступного розвитку. 

Професор Козловський С.В. подав схему-сис-

тему економічної безпеки. Вона відома, але чітко 

показує взаємозв’язок різних рівнів економіки та їх 

залежність одна від одної. Така ієрархія як ніщо 

інше чітко демонструє , що все в цьому світі тісно 

пов’язано і формує світові тенденції в процесах 

глобалізації. А сама глобалізація змушує підкоря-

тися правилам, які не завжди нас ідентифікують, як 

націю, але дають змогу формувати більш реальні 

прибутки, допускаючи нас до ширших можливос-

тей їх ринків, а також пізнати рівень людського ка-

піталу через освіченість, кваліфікацію, професійні 

знання, досвід і т.п. 

Отже, поняття безпека дуже часто міняється 

місцями в залежності від економічного і політич-

ного становища ведучих країн світу [2].  

За останні три десятиліття на перший план ви-

ходила то військова безпека, то продовольча без-

пека, то економічна безпека. Парадигма їх місце-

знаходження характеризувалася різними показни-

ками. Але вчені світову економічну безпеку 

вибудували у таку систему (рис. 2). 
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Рис. 2. Ієрархічна структура світової економічної безпеки 

 

Це теж свого роду ієрархія, що склалася в світі 

на основі багатовікового досвіду. Отже, рівень ефе-

ктивності економічної безпеки незалежно від зміни 

її місця в ієрархічній структурі оцінюється єдиним 

показником – рівнем якості життя населення. 

Таким чином, ієрархія ще раз нас переконує в 

тому, що національна безпека має винятково пря-

мий зв'язок з економічною безпекою, а та в свою 

чергу має прямий і зворотній зв'язок з усіма підроз-

ділами галузі АПК аж до підприємства. 

 І в той же час національна безпека має і пря-

мий і зворотній зв'язок із рівнем життя населення. 

На наш погляд Лучик М.В. дав найбільш роз-

горнуту відповідь на питання, що таке економічна 

безпека аграрної галузі. Воно звучить так: «Еконо-

мічна безпека аграрної галузі – це в кінцевому ра-

хунку продовольча насиченість і збалансоване хар-

чування населення, забезпечення ресурсами для ви-

робництва і здатність до динамічного розвитку 

сільських територій». 

 

Світова економічна безпека 

Національна безпека 

Економічна безпека 

Продовольча безпека 

Якість 

життя насе-

лення 
Економічна безпека аграр-

ної галузі 

Безпека господарюючих 

суб’єктів та підприємств 
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Рис. 3. Структура економічної безпеки аграрної галузі України 

 

Ця послідовність зрозуміла всім аграріям, але 

слід пам’ятати ще деякі залежності та підпорядко-

ваності (рис. 4). Всі вони мають прямий зв'язок 

одна з іншою і розірвати цей ланцюг означатиме 

програш на одній із ділянок спільного процесу, що 

в кінцевому результаті призведе до послаблення за-

гального показника – економічної безпеки агропро-

мислового комплексу. 

 
Рис. 4. Групування економічної безпеки 

 

Стратегія забезпечення економічної безпеки 

АПК регіонів, а також його стійкий розвиток пови-

нен формуватися на державних програмах. Саме ці 

програми повинні мати чітко сформовану мету, за-

вдання, пріоритети та забезпечення гарантованої 

державної підтримки (рис. 5). 

Отже розробка і реалізація стратегії забезпе-

чення економічної безпеки аграрної галузі без сум-

ніву є однією з головних складових національної 

безпеки України. І готувати цей документ повинні 

під керівництвом КМУ, Міністерства економіки, 

торгівлі та сільського господарства України із залу-

ченням кращих вітчизняних вчених, передових ви-

робничників-практиків [4]. Зрозуміло, що цей доку-

мент мусить мати силу закону, бо це ні що інше, як 

стратегія, розрахована на найближчих 3 – 5 років. 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АПК 

I сфера 
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засобами ви-

робництва 
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продукції 
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Збут готової 
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Екологічна 

Інвестиційна 

Соціальна 

Організаційна 

Безпека 

Політико-правова 

Інноваційна 

Маркетингова 

Технологічна 

Фінансова 

Екологічна 

Кадрова 

Зовнішньо-економічна 
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Рис. 5. Стратегія забезпечення економічної безпеки регіонів 

 

Немає сумніву, що все тече та змінюється, але 

якщо ми хочемо мати хороші результати особливо 

в такій складній галузі, як аграрній – правила му-

сять носити стабільний характер. 

Бо тільки стійкість та стабільність забезпечу-

ють успіх будь якої справи. 

Висновки. Термін «економічна безпека» має не 

досить тривалу історію, порівняно з іншими і почи-

нає свою історію у роки «великої депресії» у наслі-

док економічної кризи, що сталася у 1929B 1933 ро-

ках. Історія формування економічної безпеки Укра-

їни менш тривала і початок її було покладено зі 

здобуттям Україною незалежності. Економічна без-

пека, як економічна категорія, є визначальною 

складовою національної безпеки України і має до-

сить складну внутрішню структуру, що підтвер-

джується багатовекторністю поглядів щодо її ви-

значення вченими-економістами. З урахуванням 

ситуації, що склалася в українській економіці, про-

блеми економічної безпеки, пошук методів і шляхів 

захисту економіки України як ніколи актуальні і по-

требують подальших досліджень.  

Ефективна державна політика економічної 

безпеки підприємництва має формуватися на ос-

нові аналізу позитивного світового досвіду у цій 

сфері. Водночас заходи цієї політики, які реалізу-

ють економічно розвинені держави світу не можуть 

бути ідентично імплементовані у вітчизняну сис-

тему державного регулювання. 

 

  

Порядок формування стратегії забезпечення регіональної безпеки 
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чення економічної безпеки аг-

рарної галузі держави 

Підвищення рівня життя насе-

лення 

Стійкість, економічний розвиток, 

ріст економічної ефективності АПК, 

зайнятість населення (сільського), 

соціально-економічний розвиток те-

риторії, охорона довкілля, продово-

льча забезпеченість, інноваційні те-

хнології 

Стійкий розвиток та економі-

чна безпека 
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Анотація 

Проаналізовано основні етапи проведення реформи, визначено основні повноваження та можливості 

децентралізації влади в Україні починаючи з 2014 року. Досліджено, що нова законодавча база значно 

посилила мотивацію до міжмуніципальної консолідації в країні, створила належні правові умови та меха-

нізми для формування спроможних територіальних громад сіл, селищ, міст, які об’єднують свої зусилля у 

вирішенні нагальних проблем. Також вже виправдала себе нова модель фінансового забезпечення місце-

вих бюджетів, які отримали певну автономію і незалежність від центрального бюджету. Обґрунтовано, що 

перший етап децентралізації – створення громад – відбувся успішно, отже, потрібно до кінця 2020 року 

завершити наступний етап, який забезпечить незворотність і непохитність реформи та забезпечить доступ 

до нових можливостей для 100% населення України.  

Доведено, що пропоновані законопроектом зміни повністю відповідають європейським і міжнарод-

ним стандартам і дадуть змогу забезпечити спроможність місцевого самоврядування та побудувати ефек-

тивну систему територіальної організації влади в Україні.  

Abstract 

The main stages of the reform have been analyzed, the main powers and opportunities for decentralization of 

power in Ukraine since 2014 have been identified. It is studied that the new legal framework has significantly 

strengthened the motivation for inter-municipal consolidation in the country, created appropriate legal conditions 

and mechanisms for the formation of capable territorial communities of villages, towns and cities, which unite 

their efforts to solve urgent problems. The new model of financial support for local budgets, which have gained 

some autonomy and independence from the central budget, has also already paid off. It is justified that the first 

stage of decentralization - community building - was successful, so it is necessary to complete the next stage by 

the end of 2020, which will ensure the irreversibility and steadfastness of the reform and provide access to new 

opportunities for 100% of Ukraine's population. It is proved that the changes proposed by the bill fully comply 

with European and international standards and will ensure the capacity of local self-government and build an 

effective system of territorial organization of power in Ukraine 

Ключові слова: територіальні громади, децентралізація, реформа, місцева влада, місцеве самовряду-

вання, фінансова децентралізація. 

Keywords: territorial communities, decentralization, reform, local government, local self-government, local 

budget, financial decentralization. 

 

Кожен з нас живе в громаді – сільській, селищ-

ній чи міській. Як мешканці громади, обираємо мі-

сцеву владу – сільських, селищних, міських голів, 

депутатів відповідних місцевих рад, і тим самим на-

діляємо їх повноваженнями вирішувати питання 

місцевого значення в наших інтересах, інтересах 

громади.  

Кожен мешканець села чи міста має право на 

сучасну медицину й освіту, доступні та якісні адмі-

ністративні, комунальні, соціальні послуги, гарні 

дороги, чисті й освітлені вулиці. Але люди можуть 

http://minagro.gov.ua/
http://minagro.gov.ua/node/2354
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впливати на якість цих послуг лише тоді, коли від-

повідальні за їх надання знаходяться близько. Най-

ближчою до людей владою є органи місцевого са-

моврядування: сільські, селищні міські ради та їхні 

виконкоми [7]. Отже саме вони повинні мати ши-

рокі повноваження і достатньо коштів, щоб бути 

спроможними вирішувати усі місцеві питання і не-

сти за це відповідальність. 

Для цього в Україні відбувається децентраліза-

ція – передача повноважень та фінансів від держав-

ної влади – органам місцевого самоврядування [1]. 

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни 

системи влади та її територіальної основи на всіх 

рівнях почало формуватися у 2014 році. 

У квітні 2014 року Уряд схвалив основний кон-

цептуальний документ - Концепцію реформування 

місцевого самоврядування та територіальної орга-

нізації влади. Після цього був затверджений План 

заходів щодо її реалізації, які дали старт реформі. 

Для реалізації положень Концепції та завдань 

Плану заходів, необхідно було в першу чергу вне-

сти відповідні зміни до Конституції України [2], а 

також сформувати пакет нового законодавства. 

Зміни до Конституції перш за все мали вирі-

шити питання утворення виконавчих органів обла-

сних та районних рад, реорганізації місцевих дер-

жавних адміністрацій в органи контрольно-нагля-

дового типу, дати чітке визначення 

адміністративно-територіальної одиниці – громади. 

Зусиллями вітчизняних фахівців, практиків, 

науковців, експертів проект змін до Конституції 

був розроблений та переданий на широке публічне 

обговорення. Запропоновані зміни підтримало сус-

пільство та високо оцінила Венеційська Комісія. 

Отже, з 2014 року Уряд розпочав реформу де-

централізації влади [3] в межах чинної Конституції. 

За цей час вже сформований і діє основний па-

кет нового законодавства, впроваджуються першо-

чергові законодавчі ініціативи та приймається ряд 

важливих Законів: 

 Закони про внесення змін до Бюджетного 

та Податкового кодексів України. Завдяки цим змі-

нам відбулася фінансова децентралізація: місцеві 

бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: 

з 68,6 млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 році та . 

 Закон «Про добровільне об’єднання тери-

торіальних громад». Дав змогу почати формувати 

спроможний базовий рівень місцевого самовряду-

вання. З 2015 по 2018 роки в Україні створено 882 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ). До 

складу цих ОТГ увійшли більше 4000 колишніх мі-

сцевих рад. 9 млн людей проживають в ОТГ. Такі 

темпи міжмуніципальної консолідації міжнародні 

експерти називають дуже високими. 

Закон також запровадив інститут старост в 

ОТГ, які представляють інтереси сільських мешка-

нців в раді громади [5]. В селах ОТГ працюють вже 

786 старост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують 

обов’язки старост. 

У 2018 році об’єднані громади отримали у ко-

мунальну власність майже 1,5 млн га земель сільсь-

когосподарського призначення за межами населе-

них пунктів. 

 Закон «Про співробітництво територіаль-

них громад». Створив механізм вирішення спіль-

них проблем громад: утилізація та переробка 

сміття, розвиток спільної інфраструктури тощо. На 

кінець 2018 року реалізується вже 325 договорів 

про співробітництво. Цим механізмом скориста-

лися 975 громад. 

 Закон «Про засади державної регіональної 

політики». Державна підтримка регіонального роз-

витку та розвитку інфраструктури громад за час ре-

форми зросла у 39 разів: з 0,5 млрд в 2014 до 19,37 

млрд грн у 2018 році. За рахунок цієї підтримки в 

регіонах та громадах реалізовано у 2015-2018 роках 

більше 10 тисяч проектів. 

 Пакет законів щодо розширення повнова-

жень органів місцевого самоврядування та оптимі-

зації надання адміністративних послуг. Це дозво-

лило делегувати органам місцевого самовряду-

вання відповідного рівня повноваження з надання 

базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 

проживання, видачу паспортних документів, дер-

жавну реєстрація юридичних та фізичних осіб, під-

приємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів ци-

вільного стану, речових прав, вирішення земельних 

питань тощо. 

Нова законодавча база значно посилила моти-

вацію до міжмуніципальної консолідації в країні, 

створила належні правові умови та механізми для 

формування спроможних територіальних громад 

сіл, селищ, міст, які об’єднують свої зусилля у ви-

рішенні нагальних проблем. Також вже виправдала 

себе нова модель фінансового забезпечення місце-

вих бюджетів, які отримали певну автономію і не-

залежність від центрального бюджету. 

Успіхи реформи на першому етапі свідчать, що 

Україна обрала правильний шлях і треба рухатися 

ним далі (рис. 1) [4;3].  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://decentralization.gov.ua/starosta
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
http://decentralization.gov.ua/cooperation
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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Рис. 1. Результати проведення децентралізації в Україні, 2019 рік 

 

Наразі в Україні сформовано вже 882 ОТГ, в 

частині з яких мають пройти перші вибори. 

У 18 районах ОТГ сформовані на 100%. Разом 

з тим є 99 районів, де немає жодної об’єднаної гро-

мади. Прямі міжбюджетні відносини мають 665 

громад. Доходи їх бюджетів за 11 місяців поточ-

ного року склали 18,9 млрд грн. 

В ОТГ створено 123 центри надання адмініст-

ративних послуг, перелік яких обчислюється десят-

ками. У таких центрах люди отримують різні дові-

дки, призначають пенсії та субсидії без необхідно-

сті їхати в обласний чи районний центр.  

На даний час процес децентралізації в Україні 

виходить на новий етап, реалізація якого обумов-

лена наступними завданнями [4]: 

1. Формування нової територіальної основи 

для діяльності органів влади на рівні громад і райо-

нів. 

2. Передача повноважень органів виконавчої 

влади органам місцевого самоврядування та їх роз-

межування за принципом субсидіарності. 

3. Створення належної ресурсної бази для 

здійснення повноважень органів місцевого само-

врядування. 

4. Формування ефективної системи служби в 

органах місцевого самоврядування (рис. 2). 

5. Упорядкування системи державного конт-

ролю та нагляду за законністю діяльності органів 

місцевого самоврядування. 

6. Розвиток форм прямого народовладдя: ви-

борів, референдумів. 

В уряді України зазначають, що перший етап 

децентралізації – створення громад – відбувся успі-

шно. На сьогодні потрібен наступний етап, який за-

безпечить незворотність і непохитність реформи, 

забезпечить доступ до нових можливостей для 100 

% населення України. «І це завдання ми маємо ви-

рішити не через 10 років, а у 2020 р. [8]. 

Нам потрібно зробити все, аби в Конституції 
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України закріпити повсюдність самоврядування, 

чітко визначити розподіл повноважень за принци-

пом субсидіарності, гарантії фінансового забезпе-

чення.  

Усю територію України в межах областей роз-

ділити на 1470 громад, а наявну кількість районів 

зменшити з 490 до 131. 

Саме так український уряд планує завершити 

основний етап реформи адміністративно-територі-

ального устрою. Затвердити новації планують уже 

цього літа, аби восени провести заплановані місцеві 

вибори на новій територіальній основі. 

 
Рис. 2. Напрями завершення реформи децентралізації влади в Україні [8]. 

 

Кабінет Міністрів України схвалив проекти Постанов Верховної Ради України «Про утворення та лі-

квідацію районів» і «Про утворення та ліквідацію районів у Автономній Республіці Крим» на позачерго-

вому засіданні 12 червня.  

https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%94-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/a-51690892
https://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%94-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/a-51690892
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Проектами передбачається створення 119 но-

вих районів в областях та 10 - в АР Крим.  

Схвалення цих постанов Парламентом забез-

печить відповідність системи адмінтерустрою рай-

онного рівня України сучасним вимогам та євро-

пейським стандартам (табл.1) що, сприятиме визна-

ченню обґрунтованої територіальної основи для 

діяльності органів виконавчої влади та відповідних 

органів місцевого самоврядування [9]. 

Нагадаємо, з провадженням в Україні реформи 

місцевого самоврядування та територіальної орга-

нізації влади, 26 районів повністю покриті об’єдна-

ними громадами, на рівень яких в рамках децентра-

лізації владних повноважень перейшли майже всі 

повноваження райдержадміністрацій та районних 

рад.  

Території 164 районів покриті ОТГ від 50 % до 

99 %. Це означає, що РДА цих районів здійснюють 

свої повноваження на менше половині їх території. 

І лише на території 75 районів (16 %) не утворено 

жодної ОТГ. Фактично, інститут РДА повноцінно 

функціонує лише на території 75 районів. 
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Створенню нових районів передувало форму-

вання спроможних громад, таких, які здатні вирі-

шувати питання місцевого значення і забезпечу-

вати доступні і якісні послуги для населення. Біль-

шість повноважень перейшли і ще будуть 

додатково передані саме на рівень громад і послуги, 

які раніше мешканці громад отримували в район-

них центрах, зараз отримують (чи будуть отриму-

вати) на території своєї громади – або через Центр 

надання адміністративних послуг (ЦНАП), або на-

дання адмінпослуг громада здійснює через відда-

лені робочі місця адміністраторів ЦНАП, а там, де 

ще такі центри не створено – громади використову-

ють інструмент міжмуніципального співробітниц-

тва – підписують угоду про співпрацю з сусідньою 

громадою, де вже діє ЦНАП. А ще сьогодні у прак-

тиці діяльності громад – мобільний ЦНАП — це 

теж віддалене робоче місце, але яке може пересува-

тися між населеними пунктами та здійснювати 

приймання громадян і надання послуг на території 

будь-якого населеного пункту громади. Мешкан-

цям громад за адмінпослугами не потрібно буде їз-

дити до районних центрів. 

Отже, серед ключових змін, які сприятимуть 

підвищенню рівня ефективності функціонування 

ОТГ варто виділити наступні: 

 запровадження трирівневої система адміні-

стративно-територіального устрою: громада (базо-

вий), Округ (Субрегіональний), регіон.  

 ліквідація місцевих адміністрацій та ство-

рення префектур, які будуть держслужбовцями, 

призначеними президентом (за поданням Кабміну), 

й по суті представлятимуть державу.  

Таким чином, новий адмінтерустрій базового 

рівня розширюватиме спектр питань, які може ви-

рішити обрана нами місцева влада. 

До кінця 2020 року планується прийняти за-

кон, який внормує порядок вирішення питань адмі-

ністративно-територіального устрою в Україні. В 

ньому, серед іншого, визначать механізм зміни меж 

територіальних громад. 

На даний час Уряд схвалив проєкти Постанов 

Верховної Ради України «Про утворення та ліквіда-

цію районів» та «Про утворення і ліквідацію райо-

нів АР Крим» [6;9]. Прийняття цих документів пар-

ламентом означатиме закріплення нового адмініст-

ративно-територіального устрою субрегіонального 

рівня (табл. 1).  

В запропонованому Проєкті [6] передбача-

ється, що адміністративно-територіальний устрій 

України ґрунтується на засадах єдності та цілісно-

сті державної території, децентралізації влади, пов-

сюдності та спроможності місцевого самовряду-

вання, сталого розвитку адміністративно-територі-

альних одиниць з урахуванням історичних, 

економічних, екологічних, географічних і демогра-

фічних особливостей, етнічних і культурних тради-

цій. Розмежування повноважень у системі органів 

місцевого самоврядування і їхніх виконавчих орга-

нів різних рівнів здійснюватиметься за принципом 

субсидіарності, що відповідає Європейській хартії 

місцевого самоврядування [10]. Так, відповідно до 

ст. 4 Хартії органи місцевого самоврядування в ме-

жах закону мають повне право вільно вирішувати 

будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої 

компетенції та вирішення якого не доручене жод-

ному іншому органу. 

Публічні повноваження, як правило, здійсню-

ються переважно тими органами публічної влади, 

які мають найтісніший контакт з громадянином.  
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Рис. 3. Порядок формування державного бюджету України з 2021 р. 

 

Наділяючи тими чи іншими повноваженнями 

інший орган, необхідно враховувати обсяг і харак-

тер завдання, а також вимоги досягнення ефектив-

ності та економії. 

Враховуючи зазначене, змінами вилучаються з 

конституційного регулювання місцеві державні ад-

міністрації та відповідно скасовується інститут го-

лів місцевих державних адміністрацій. Натомість 

основні повноваження зосереджуються на базо-

вому рівні в громаді. 

Передбачається утворення виконавчих органів 

місцевого самоврядування громади, які є підконт-

рольними й підзвітними раді громади. При цьому 

голова громади головує на засіданнях ради гро-

мади, очолює виконавчий орган місцевого самовря-

дування громади. У свою чергу, районна рада, об-

ласна рада обирає зі свого складу відповідно голову 

районної ради, голову обласної ради, який очолює 

виконавчий комітет ради. 

Закріплюється матеріальна та фінансова ос-

нова місцевого самоврядування. Зокрема, визнача-

ється, що такою основою є земля, рухоме й неру-

хоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, що є в 

комунальній власності територіальної громади; мі-

сцеві податки та збори, частина загальнодержавних 

податків й інші доходи місцевих бюджетів. При 
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цьому пропонується визначити, що держава забез-

печує сумірність фінансових ресурсів та обсягу по-

вноважень органів місцевого самоврядування, ви-

значених Конституцією та законами України (рис. 

3). 

Разом з тим децентралізація не означає посла-

блення центральної влади в таких питаннях, як обо-

рона, зовнішня політика, національна безпека, вер-

ховенство права, дотримання прав і свобод людини. 

Саме тому для нагляду за додержанням Кон-

ституції та законів України органами місцевого са-

моврядування пропонується запровадити інститут 

префектів [2;5]. Проектом передбачено, що префе-

кта призначає на посаду та звільняє з посади за по-

данням Кабінету Міністрів України Президент Ук-

раїни. Префект зупиняє дію актів місцевого само-

врядування з мотивів їх невідповідності 

Конституції чи законам України з одночасним зве-

рненням до суду. 

Крім того, законопроект передбачає, що в разі 

ухвалення головою громади, радою громади, 

районною, обласною радою акта, що не відповідає 

Конституції України, створює загрозу порушення 

державного суверенітету, територіальної цілісності 

чи загрозу національній безпеці, Президент Укра-

їни зупиняє дію відповідного акта з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України, 

тимчасово зупиняє повноваження голови громади, 

складу ради громади, районної, обласної ради та 

призначає тимчасового державного уповноваже-

ного. 

У разі визнання Конституційним Судом Укра-

їни акта голови громади, ради громади, районної, 

обласної ради таким, що не відповідає Конституції 

України, Верховна Рада України за поданням Пре-

зидента України достроково припиняє повнова-

ження голови громади, ради громади, районної, об-

ласної ради та призначає позачергові вибори у ви-

значеному законом порядку. 

Отже, пропоновані законопроектом зміни пов-

ністю відповідають європейським і міжнародним 

стандартам, враховують відповідні висновки та за-

уваження Венеціанської комісії, дадуть змогу за-

безпечити спроможність місцевого самовряду-

вання й побудувати ефективну систему територіа-

льної організації влади в Україні. Таким чином, 

виникли всі передумови закріплення досягнень ре-

форми з децентралізації влади в Конституції Укра-

їни.  
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Анотація 

У статті визначено сутність і базові завдання управління товарною політикою торгівельних роздріб-

них мереж, актуальність впровадження нових інструментів. Визначено сучасний стан та динаміку ро-

звитку торговельних роздрібних мереж в Україні, акцентовано увагу на основних факторах, які впливають 

на формування мережі роздрібної торгівлі. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку роздрібної торгівлі. 

Акцентовано увагу на відмінностях у тенденціях розвитку в різних сегментах ритейлу в Україні, виділено 

головні чинники змін на ринку. Підкреслено сутність і значення мультиформатності та коаліційних про-

грам лояльності, як способів посилення боротьби за клієнта, зміцнення зв’язку між покупцем і магазином. 

Розглянуто основні фактори, які впливають на формування мережі роздрібної торгівлі. Визначено основні 

стратегічні напрями удосконалення управління товарною політикою, зокрема, використання механізму ре-

алізації товарних стратегій, застосування підходу конкурентного положення. 

Abstract 

The article defines the essence and basic tasks of product policy management of retail trade networks, the 

relevance of the introduction of new tools. The current state and dynamics of development of retail trade networks 

in Ukraine are determined, attention is focused on the main factors influencing the formation of the retail trade 

network. The current trends in the development of retail trade are analyzed. Emphasis is placed on the differences 

in development trends in different segments of retail in Ukraine, the main factors of changes in the market are 

highlighted. 

The essence and importance of multi-format and coalition loyalty programs are emphasized as ways to inten-

sify the struggle for the customer, strengthen the connection between the buyer and the store. The main factors 

influencing the formation of the retail network are considered. The main strategic directions of improvement of 

commodity policy management are defined, in particular, usage of the mechanism of realization of commodity 

strategies, application of the approach of a competitive position. 

Ключові слова: товарна політика, торговельні роздрібні мережі, маркетинг, асортиментна політика, 

товарні стратегії, мультиформатність, коаліційні програми лояльності, конкурентний статус, SWOT-

аналіз, стратегічні перспективи. 

Keywords: product policy, retail trade networks, marketing, assortment policy, product strategies, 

multiformat, coalition loyalty programs, competitive status, SWOT-analysis, strategic prospects. 

 

В умовах зміни економічної кон'юнктури, ос-

новних індикаторів соціально-економічного розви-

тку країни пріоритетними стають питання пошуку 

оптимальних рішень щодо забезпечення конкурен-

тоспроможності та збереження життєдіяльності су-

б'єктів економіки та їх стабільності. Високий кон-

курентний статус стає головним критерієм оцінки 

діяльності підприємств. 

Динаміка розвитку основних сфер економіки 

вимагає від кожного господарюючого суб'єкта 

вміння і здатності швидко реагувати на зміни зов-

нішнього середовища (кон'юнктура ринку, попит, 

пропозиція, ціновий механізм, товарні стратегії) з 

метою збереження і зміцнення конкурентного поте-

нціалу в цілому. У зв'язку з цим будь-яка організа-

ція повинна бути готова швидко адаптуватися до 

змін, володіти ефективними сучасними інструмен-

тами в управлінні виробництвом, персоналом, мар-

кетингом, фінансами, інноваціями, придбанням но-

вих знань тощо. Досягти бажаного стану без перео-

рієнтації виробництва на споживача, детального 

вивчення його потреб і смаків неможливо. Саме 

тому ринкові можливості підприємств, крім ін-
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шого, визначаються і правильно розробленою і по-

слідовно здійснюваною товарною політикою, яка 

стала формуватися як особливий напрямок їх діяль-

ності. 

В нинішніх умовах стрімко розвивається ри-

нок мережевої торгівлі, про що свідчить загост-

рення конкуренції між роздрібними торговцями, 

вихід на ринок потужних конкурентів. Тому на осо-

бливу увагу заслуговують питання формування то-

варної політики в торговельних роздрібних мере-

жах, як одного із ключових факторів успіху. Това-

рна політика є ефективним інструментом 

досягнення цілей і завдань організації, реалізації 

маркетингової політики, комплексної програми дій 

в динамічно мінливих умовах, підвищення її конку-

рентоспроможності в цілому. Товар, вироблений 

фірмою, або послуга, що нею надається, знаходить 

попит на ринку, коли відповідає вимогам спожива-

чів, задовольняє їх мінливі потреби, в той же час за-

безпечуючи отримання прибутку. Лише за таких 

умов підприємницька діяльність є ефективною. 

Різноманітні аспекти управління товарною по-

літикою в умовах глобалізації світового економіч-

ного простору впродовж тривалого часу не втрача-

ють своєї актуальності і знаходяться в полі зору як 

науковців, так і фахівців з маркетингу. Так, дослі-

дженню сутності та способів розробки товарної по-

літики присвячені праці Харта С.Дж.[19], Котлера 

Ф.[11], Дейнеги І.О. [7], Кардаша В.Я.[9], Карпенко 

Л.В. [10] та багатьох інших. Поняття маркетингової 

товарної стратегії, визначення її цілей, задач, осно-

вних компонентів та етапів її розробки розгляда-

ється в працях Болотної О.В., Терзяна Ю.Г, Хому-

тової О.О. [4], Головацької Л.В. [5], Голошубової 

Н.О., Кавун О.О., Торопкова В.М. [16], Севрука 

І.М. [18] та ін. Формування лояльності споживачів 

в центрі уваги досліджень Косій Т.М., Самойленко 

О.А.[12], Нехаєнка К. [14]. Не дивлячись на знач-

ний інтерес до питань формування та управління 

товарною політикою, на практиці залишається чи-

мало проблем, пов’язаних з використанням ефекти-

вних форм та інструментів забезпечення ефектив-

ної діяльності торговельних роздрібних мереж, під-

тримування високого рівня 

конкурентоспроможності. Переконуємось, що пи-

тання товарної політики багатоаспектні і потребу-

ють подальших досліджень: вивчення досвіду, уза-

гальнення отриманих результатів та визначення пе-

рспектив.  

Метою даної публікації стало з’ясування змі-

сту і особливостей системи формування та управ-

ління товарною політикою в торговельних роздріб-

них мережах, як одного із базових факторів підви-

щення їх конкурентоспроможності та успіху. 

Зокрема, особливу увагу приділено новим формам 

партнерства зі споживачами, удосконаленню ме-

ханізму реалізації товарної стратегії, управлінню 

асортиментом. 

Як відомо, роздріб – це одна з небагатьох галу-

зей, з якою тісно взаємодіють усі інші. Ви можете 

бути покупцем, продавцем, постачальником, 

логістом, але всі разом ми складаємо бага-

томільйонний ринок роздрібної торгівлі. Вік, дохід, 

професія, освіта, регіон і місто проживання – все це 

фактори, що визначають, що, в якому обсязі і де ми 

купуємо. Зміни, що відбуваються в країні, неод-

мінно торкаються і сфери роздрібної торгівлі. Щоб 

вижити в конкурентній боротьбі торговельним ме-

режам необхідно постійно тримати руку на пульсі 

ринкових подій, адекватно і вчасно реагувати на ко-

ливання мінливих споживчих настроїв. Товари, які 

були затребувані і приносили прибуток вчора, вже 

сьогодні можуть виявитись бойкотованими. 

У найближчі роки в Україні очікується ак-

тивізація витіснення стихійної торгівлі сучасними 

роздрібними форматами, консолідація ринку і фо-

кус на онлайн-продажах. Найбільш імовірна по-

дальша консолідація у продовольчій та фармацев-

тичній роздрібних мережах. За умови мирного 

вирішення кризової ситуації в країні можна очіку-

вати зростання в сегменті торгівлі одягом і взуттям, 

а також появи нових брендів на українському 

ринку. На переконання Олександра Фіалки, парт-

нера Retail&Development Advisor, всі ці зміни 

обов'язково вплинуть на умови ведення бізнесу. 

Саме тому час активно впроваджувати інстру-

менти, які перевірені досвідом і часом та дозволили 

світовим лідерам ринку залишатися на гребені 

хвилі під час інтенсивного зростання конкуренції. 

За спостереженнями Олександра 2019 рік можна 

вважати хорошим як для України в цілому, так і для 

ринку роздрібної торгівлі зокрема. Побоювання 

про дестабілізацію ситуації в країні з огляду на чер-

гові парламентські і президентські виборів, на 

щастя, не виправдалися. Зростання економіки, хоч 

і не настільки значне, як хотілося б, продовжилося. 

А темпи зростання роздрібного товарообігу навіть 

перевищили торішні показники. Проте, тенденції в 

різних сегментах ритейлу були різними. За 11 

місяців 2019 року роздрібний товарообіг зріс 

на 10,4%. Таким чином, темпи зростання переви-

щили минулорічні. У 2018-му збільшення обороту 

роздрібної торгівлі в січні-листопаді склало 6,2%. 

Виручка найбільших ритейлерів країни росла 

ще швидше за середньоринкові показники [20]. 

Менш позитивною була динаміка продажів в 

сегменті ритейлу побутової техніки та електроніки. 

Ринок істотно скоротився в 2014 році. У 2016 році 

почав стрімко зростати і в кінці 2018 року розпочав 

відчутно сповільнюватися. На іншому сайті знахо-

димо головні чинники зростання ринку в 2016-2018 

роках, серед яких основними є:  

- відкладений попит попередніх періодів;  

- зростання доходів населення;  

- доступні програми кредитування.  

За даними дослідницької компанії GfK, в 

третьому кварталі 2019 року загальний обсяг про-

дажів на українському ринку БТіЕ знизився на 

0,6%. З одного боку, скорочення не таке значне, та 

й за 9 місяців року ринок все ж виріс – майже на 7% 

в порівнянні з січнем-вереснем 2018-го. Однак 

квартальне скорочення ринку відбулося вперше з 

2016-го року, та й динаміка зростання в річному ви-

раженні не додавала оптимізму [17]. 
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Для порівняння, за підсумками 2018 року ри-

нок техніки та електроніки виріс на 25%. Втім, зни-

ження показників ринку було очікуваним для всіх 

гравців. По-перше, скорочення темпів було неми-

нуче через підвищення бази порівняння. У попе-

редні кілька років сегмент БТіЕ ріс рекордними 

темпами. Зростання ринку побутової техніки та 

електроніки в 2019 році становило 5%. Нинішнє 

скорочення можна пояснити досягненням певного 

порогу. Багато споживачів здійснили всі заплано-

вані покупки в попередні періоди. Як зазначає 

Андрій Осадчий, зам. керівника панелі аудиту 

роздрібних продажів побутової техніки і елек-

троніки POS Tracking GfK Ukraine, зараз ринок по-

вернувся до показників «органічного» зростання. 

Зростання реальних доходів населення в цьому році 

знаходиться приблизно на рівні 10%. Тому ринок 

навряд чи буде зростати більшими темпами. В май-

бутньому може бути короткострокове зростання за 

рахунок ослаблення гривні, вважає автор [17]. 

Україна – один з найбільших і швидкозроста-

ючих споживчих ринків серед країн Центральної і 

Східної Європи. У сфері роздрібної торгівлі зростає 

боротьба за клієнта, і перемагає той, хто виявля-

ється більш ефективним, хто швидше за інших під-

ключить до свого управлінського таланту досяг-

нення, які пропонує сучасний світ. Ця мета досяга-

ється в тому числі за рахунок використання тих 

нових можливостей, які надають телекомунікації. 

Роздрібні мережі продовжують розвивати 

мультиформатність. Найбільші роздрібні торговці 

України роблять ставку на розвиток саме цих стра-

тегій мультиформатності, до яких додаються інтер-

нет-торгівля та мобільна торгівля. Частка і обсяги 

інтернет-торгівлі продовжать рости, і це підтримає 

розвиток найбільших вітчизняних і міжнародних 

гравців. Слабка купівельна спроможність і від-

сутність упевненості в майбутньому економічному 

розвитку змушують споживачів шукати варіанти 

покупок за більш привабливими цінами. Це дає по-

штовх до активного розвитку магазинів з низькими 

конкурентоспроможними цінами. Стан і тенденції 

на ринку, які проявляються останнім часом, пере-

конують, що такі формати продовжать активно ро-

звиватися до кінця 2020 року. Формування нових 

каналів торгівлі без сумніву посилить зв'язок зі спо-

живачем та збільшить трафік основних торгових 

мереж. 

Все більш важливим інструментом виживання 

роздрібних торгових компаній на високо конкурен-

тному ринку стають коаліційні програми лояльно-

сті. Лідери роздрібних ринків вже давно усвідо-

мили, якою міцною сполучною ланкою між покуп-

цем і магазином може бути карта лояльності. 

Отримавши при її оформленні контактні дані поку-

пця, роздрібний торговець починає дізнаватися 

його звички, а покупець має право розраховувати 

на персональне ставлення [14]. 

Одним із трендів, що впливають на залучення 

покупців і збільшення ефективності функціону-

вання роздрібних торгових підприємств в умовах 

конкуренції є така форма організації торгівлі, яка 

передбачає виділення так званої бренд-зони в тор-

говому просторі – SHOP-IN-SHOP (в перекладі з 

англ. – магазин в магазині). Судячи з даними дослі-

джень, цей підхід сприяє збільшенню продажів в 

конкретному місці на 30-200% [21]. 

Бренд-зона являє собою невеликий за площею 

окремий простір в торговому центрі, який пред-

ставляє собою місце продажу товарів, об'єднаних 

одним брендом. Система SHOP-IN-SHOP є дуже яс-

кравою плямою, яке привертає до себе велику 

увагу. Відвідувач, потрапляючи сюди, робить вибір 

товару однієї марки, не відволікаючись на інші ана-

логічні товари конкурентів. Особливості магазинів 

даної системи дають можливість забезпечити більш 

тісний контакт з покупцями. Продавець, 

здійснюючи консультацію в магазині, буде давати 

більш повну інформацію про товари, що прода-

ються. Різні рекламні елементи в бренд-зоні сприй-

маються набагато краще. 

Виділені такою зоною товари ніби викидають 

із поля зору покупця аналогічні товари інших виро-

бників. Це дозволяє покупцеві зосередитися на ви-

борі продукції тільки однієї фірми, що безперечно 

підвищує рівень їх продажів. Грамотно продуманий 

простір бренд-зони дозволяє створити досить зати-

шну та комфортну обстановку для відвідувачів. А 

придбання товарів, яке здійснюють покупці, викли-

кають у них тільки позитивні емоції. 

Одним з яскравих прикладів вдалого викорис-

тання формату SHOP-IN-SHOP в світі ритейлу є то-

ргова марка Umbro, яка має понад 2000 торгових то-

чок. З них 80% – саме SHOP-IN-SHOP. Виходячи з 

того, що бренд приносить гідний прибуток, такий 

баланс монобрендових і мультибрендових торго-

вих точок по-справжньому ефективний. Ще один 

приклад – бренд Miele в мережі «Ельдорадо». Ста-

тистика переконує, що після виділення для праль-

них машин окремої бренд-зони, їх продажі зросли 

на 70%. 

Отже, в сучасних умовах в Україні активно 

здійснюється розвиток мереж роздрібної торгівлі, 

створюються нові підприємства мережевої торгівлі, 

які беруть на озброєння сучасні інструменти бо-

ротьби за гаманці споживачів. 

Як зазначається в праці Харта С. Дж., резуль-

тати аналізу численних прикладів формування ме-

реж підприємств роздрібної торгівлі дозволили зро-

бити висновок, що розвиток таких підприємств 

здійснюється за схожим сценарієм, як правило, в 

три етапи: 

1-й етап: Захоплення нового ринку. Практично 

завжди компаніями галузі поява нової мережі підп-

риємств роздрібної торгівлі розцінюється як захват, 

агресія. Це обумовлено тим, що платоспроможний 

попит населення з появою нових учасників роздрі-

бного ринку не збільшується, а перерозподіляється. 

Тому, як правило, поява нових «сильних» роздріб-

них мереж призводить до одночасного закриття ве-

ликої кількості самостійних магазинів і невеликих 

місцевих роздрібних мереж. 
Кардинально іншою є реакція споживачів. Бі-

льшість споживачів, навпаки, з радістю сприйма-
ють новини про відкриття нових магазинів, так як 
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вони розраховують на розширення асортименту то-
варів і більш низькі роздрібні ціни. Дійсно, за таких 
умов багато роздрібних мереж навмисне йдуть на 
здійснення торгівлі за явно збитковим для бізнесу 
цінами. Збитки на одному регіональному ринку 
вони з лишком компенсують надприбутками на ін-
ших ринках, де позиції компанії більш стійкі. 

За допомогою низьких цін досягається найго-
ловніше – більшість покупців звертає увагу на ма-
газини мережі і починає в них ходити. Найближчі 
ж конкуренти, які не мають таких потужних фінан-
сових і територіальних ресурсів і не здатні витри-
мати демпінгу ризикових цін, змушені втрачати по-
купців і поступово йти з ринку. 

2-й етап: Підпорядкування місцевого виробни-
цтва. Роздрібні мережі шукають можливість скоро-
тити свої витрати, пов'язані з періодом захоплення 
ринку. У процесі встановлення сприятливого імі-
джу, залучення в магазини нових покупців, еконо-
мія на покупцях практично неможлива, тому осно-
вним джерелом скорочення витрат стають постача-
льники продукції. 

3-й етап: Монополізація ринку. Аналіз роботи 
роздрібних мереж показує, що після встановлення 
їх домінуючого положення на ринку, відбувається 
поступове підвищення роздрібних цін [19]. 

Загроза виходу на ринок великих роздрібних 
мереж сприяє об’єднанню представників місцевої 
торгівлі і промисловості, їх інтереси збігаються і 
спонукають діяти спільно. Низький рівень коорди-
нації роботи підприємств роздрібної торгівлі, відсу-
тність інтеграційних процесів в ній призводять до 
зниження ефективності всієї системи руху товару. 
Для вирішення цієї проблеми створюються галузеві 
некомерційні професійні асоціації і союзи. 

Підприємства роздрібної торгівлі мають прин-
ципові відмінності від виробників і підприємств оп-
тової торгівлі, що впливає на специфіку управління 
їх конкурентоспроможністю за рахунок зміщення 
пріоритетів і акцентів в таких основних напрямах 
діяльності, як дослідження споживачів, сегменту-
вання і вибір споживачів і географічних ринків, по-
зиціювання компанії, формування асортименту, уп-
равління каналами розподілу, встановлення ефек-
тивної взаємодії зі споживачами. Особливості 
діяльності роздрібних торгових підприємств обу-
мовлено їх розташуванням між виробником і спо-
живачем і відповідною взаємодією з двома рівнями 
попиту: перший рівень – оптові торговці (вироб-
ники); другий рівень – кінцевий споживач. Обидва 
рівні потребують окремих досліджень і розробки 
методів задоволення [16]. 

Важливою особливістю підприємств роздріб-
ної торгівлі є їх значуща роль при формуванні як 
пропозиції, так і попиту на ринку товарів і послуг. 
З урахуванням того, що роздрібний споживач є про-
міжною ланкою між виробниками і кінцевим спо-
живачем, через нього здійснюється вплив кінцевого 
споживача (його запитів і потреб) на виробника, що 
допомагає визначити параметри продукції, обсяг 
виробництва і асортиментний перелік продукції, 
що випускається. 

Внаслідок цього виникають ситуації, коли ма-
ркетингові функції за виробника виконують роздрі-
бні торговці, залишаючи виробнику можливість 

орієнтуватися на обсяги і асортимент продукції, що 
реалізовується або просто повідомляючи їм про за-
пити кінцевих споживачів. Це обумовлено тим, що 
роздрібні торговці тісно взаємодіють з кінцевим 
споживачем, тому їм простіше своєчасно відсте-
жити складання динаміки продажів і оперативно 
зреагувати на зміни кон’юнктури попиту. 

У той же час роздрібні торговельні підприємс-
тва, які ще не досягли найвищого рівня міжрегіона-
льного мережевого підприємства, працюють на ге-
ографічно обмеженому ринку і не мають повного 
уявлення про ринкову ситуацію, тому не можуть у 
власному стратегічному маркетингу враховувати 
всі зміни, що відбуваються на ринку кінцевих спо-
живачів. Для цього виробник може поширити успі-
шний досвід локального роздрібного торговця, при 
цьому враховуючи всі локальні сигнали при прий-
нятті рішення про модернізацію або заміну товару 
в своєму «портфелі». І тому виробник бере участь у 
витратах роздрібного торговця, компенсуючи його 
витрати на просування своєї продукції. Це ще раз 
підтверджує той факт, що при нормальних відноси-
нах постачальник і роздрібний споживач не є кон-
курентами, а розподіляють між собою ті витрати, 
які приводять до спільної організації і ефективної 
взаємодії. Така взаємодія є одним з ключових мо-
ментів ефективного розподілу і являє собою потен-
ційну можливість формування стійкої конкурент-
ної переваги підприємств роздрібної торгівлі, оскі-
льки безпосередньо впливає на рівень насичення 
ринку і визначення ринкової частки [18]. 

Торговельна діяльність в порівнянні з вироб-
ничою або фінансовою відрізняється практично по-
вною відсутністю «вхідних бар’єрів» в галузь і лег-
кістю входження, що означає наявність постійної 
загрози появлення нових конкурентів. Рівень «вхі-
дного бар’єру» в галузь визначається цілою низкою 
чинників, які включають переважний тип виробни-
цтва в галузі, рівень галузевої собівартості і рівень 
стандартизації продукції в галузі, ступінь диферен-
ційованості продукції, доступність каналів розпо-
ділу, потреба в додаткових капіталовкладеннях, 
консерватизм існуючої системи поставок. 

Для дрібних роздрібних торговців досить істо-
тний «вхідний бар’єр» за показником стартового 
капіталу. За оцінками експертів International Planet 
Retail, відкриття одного супермаркету в даний час 
вимагає капіталовкладень від 3 до 20 млн. дол. 
США (50-75 млн. грн.). А термін окупності в та-
кому разі дорівнює в середньому 5 років [21]. 

Про доступність для нових конкурентів ка-
налів розподілу можна говорити, орієнтуючись в 
основному на такі показники діяльності підприєм-
ства, як термін роботи на даному ринку, його попу-
лярність і масштаб діяльності. 

Ці фактори більш важливі для великих роздрі-
бних операторів, для яких важливіша вигідність ко-
мерційної пропозиції, тому вони легко можуть 
стати каналом збуту для нового конкурента. Так 
споживач, реалізуючи свої інтереси, впливає на по-
водження підприємців на ринку при укладанні 
угод, виборі сегмента ринку, організації збуту і про-
дажу товарів, формуванні асортиментної, цінової 
політики (рис.1). 
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Рис. 1. Схема впливу споживачів на формування ринку роздрібної торгівлі 

Джерело: сформовано авторами за [9] 

 

На основі аналізу джерел [1, 2, 3, 5, 14] конку-

ренція в роздрібній торгівлі може бути класифіко-

вана за такими критеріями: 

1. Предмет конкуренції: боротьба за сегменти 

ринку кінцевих споживачів; боротьба за канали 

збуту; боротьба за канали поставок. 

2. Виробник товарів: боротьба між товарами 

вітчизняних виробників; боротьба між товарами 

вітчизняними та імпортованими з-за кордону; бо-

ротьба між імпортними товарами. 

3. Метод боротьби: цінова; нецінова, яка в 

свою чергу поділяється на продуктову і асорти-

ментну; здійснювана через розширення пропонова-

ного переліку додаткових послуг. 

4. Рівень роздрібного ланцюжка: між роздріб-

ними торговцями одного рівня роздрібної мережі; 

між рівнями роздрібної мережі; між роздрібними і 

оптовими торговцями; між сусідніми каналами ро-

зподілу (суміжні сфери бізнесу). 

Відзначимо, що в вищенаведеній класифікації 

перераховані не всі, а тільки особливо значимі 

ознаки. Особливість конкуренції в роздрібній тор-

гівлі полягає в тому, що конкуренція йде вже не між 

незалежними компаніями, а між цілими системами 

централізовано керованих мереж (корпоративних, 

договірних), які борються між собою за зниження 

витрат і за споживачів. 

В результаті конкурентної боротьби на ринку 

роздрібної торгівлі все більше зміцнюють свої по-

зиції роздрібні торговельні мережі. При цьому ос-

новним фактором, що забезпечує лідерство на ри-

нку сьогодні в більшості випадків є їх орієнтація на 

стратегію мінімальних витрат. 

Порівняльний аналіз фінансово-економічних 

показників діяльності свідчить, що у поодиноких 

маленьких магазинів в порівнянні з роздрібними 

торговими мережами більш високі витрати, що 

призводить до зниження їх конкурентоспроможно-

сті. Це вимагає від менеджменту традиційних мага-

зинів розробки і впровадження, сучасних іннова-

цій, нових гнучких підходів до організації торгове-

льної діяльності. Однак, сучасні тенденції ринку 

вказують на те, що в більшості регіонів України 

більш великі оператори поступово скуповують по-

одинокі маленькі магазини, йде укрупнення ринку і 

його поступова монополізація найбільш міцними 

роздрібними торговими мережевими підприємст-

вами. 

З огляду на все сказане можна зробити висно-

вок, що виділена специфіка має різну ступінь 

впливу на конкурентоспроможність підприємств 

роздрібної торгівлі та, як правило, залежить від осо-

бливостей ринку. Однак можна виділити кілька ос-

новних. Це ті особливості, які мають найбільший 
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вплив на конкурентоспроможність саме роздрібних 

підприємств, визначають специфіку роздрібної то-

ргівлі і, відповідно, основні напрями їх розвитку. 

До таких напрямів, перш за все, слід віднести: 

 побудову ефективної системи каналів роз-

поділу;  

 організацію ефективної і постійної взаємо-

дії зі споживачами;  

 сталість наявності товарів на складі;  

 організацію ефективної схеми руху товару;  

 встановлення тісних відносин з постачаль-

никами. 

Не викликає сумніву твердження, що товарна 

політика становить ядро маркетингових рішень, на-

вколо якого формуються інші рішення, пов’язані з 

умовами придбання товару і методами його просу-

вання від виробника до споживача. Зважаючи на 

високий рівень конкуренції та динамічність змін у 

зовнішньому середовищі, товарна політика по-

винна здійснюватись як на оперативному, так і на 

стратегічному рівнях. Успішне перебування на ри-

нку неможливе без ретельно розробленої товарної 

стратегії. В цьому випадку у рамках загальної мар-

кетингової стратегії підприємства основними є 

стратегічні рішення щодо товару, отож особливої 

уваги потребує асортиментна політика. Будучи в 

основі маркетингового комплексу, саме товар (пос-

луга) забезпечує як задоволення потреби спожи-

вача, так і отримання прибутку. 

В свою чергу вибір методів управління асорти-

ментом залежить від рівня, на якому здійснюється 

процес управління – на стратегічному, або тактич-

ному. На стратегічному рівні приймаються рі-

шення, пов’язані з вибором стратегії управління 

асортиментом відповідно до ринкової кон’юнк-

тури. 

Для більшої наглядності розглянемо, як здійс-

нюється процес управління товарною політикою на 

одному із торговельних підприємств м. Шостка 

Сумської області. Задля коректності умовно 

назвемо цей магазин «Техноцентр». В магазині 

представлено середній за величиною вибір побуто-

вої та цифрової техніки, а також широкий вибір по-

суду. 

Управління здійснюється самим директором 

магазину та менеджером із замовлення товарів. 

Сервіс магазину надає наступні послуги: 

 Гарантійне обслуговування побутової тех-

ніки, придбаної в магазині «Техноцентр» при наяв-

ності правильно заповненого гарантійного талону 

та наявності товарного чеку; 

 Післягарантійне обслуговування – платний 

ремонт побутової техніки, який здійснюється спе-

ціалізованим сервісним центром; 

 Послуги «консультації» з установки, нала-

штування, правил експлуатації, догляду за побуто-

вою технікою, придбаною в магазині «Техно-

центр». 

Основний напрямок діяльності – роздрібна 

торгівля побутовою технікою. 

Асортимент товарів магазину можна 

розподілити на декілька категорій: 

 Аудіо та відео техніка 

 Крупна техніка  

 Кухонна техніка 

 Аксесуари для ПК 

 Техніка для дому 

 Посуд 

 Кліматична техніка 

Товарна політика магазина включає наступні 

елементи: 

1) асортиментна політика базується на визна-

ченні основних цілей, завдань – асортименту, що 

визначаються керівництвом організації. Асорти-

мент характеризується широтою, повнотою, стійкі-

стю, структурою, гармонійністю і раціональністю; 

2) політика в області якості – направлена на 

збереження та посилення конкурентних переваг се-

ред інших роздрібних торгівців (якість, ціна, досту-

пність); 

3) цінова політика керівництва базується на 

збереженні конкурентоспроможності товарів за до-

помогою цін на реалізовані товари; 

4) збутова політика направлена на забезпе-

чення населення товарами через застосування інте-

грованих маркетингових комунікацій, що сформу-

льовані вищим керівництвом, регулювання обсягу 

продажів для забезпечення запланованого прибу-

тку організації і задоволення потреб цільових спо-

живачів; 

5) інформаційна політика магазина направлена 

на формування та підтримку споживчих переваг то-

варів і послуг, що реалізуються, а також іміджу та 

конкурентоспроможності магазину. 

Відомо, що товарна політика підприємства пе-

редбачає виважені рішення щодо його поведінки 

серед аналогічних конкурентів в мережі роздрібної 

торгівлі. Добре продумана товарна політика не 

тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення то-

варного асортименту, але і служить основним оріє-

нтиром загальної спрямованості дій, здатних скори-

гувати поточні ситуації [2; 4].  

Основні етапи розробки товарної політики ма-

газину наведені на рис. 2. 
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Рис. 2. Основні етапи розробки товарної політики магазину «Техноцентр» 

Джерело: сформовано авторами за [ 4] 

 

Оцінка стратегічної позиції підприємства буде 

неповною, якщо враховувати лише результати 

аналізу поточної діяльності самого підприємства. 

Для прийняття стратегічних рішень щодо вибору та 

реалізації маркетингової стратегії підприємству 

необхідно знати, наскільки його внутрішній потен-

ціал відповідає умовам, що визначаються 

зовнішнім середовищем. Ефективним інструмен-

том аналізу впливу зовнішнього середовища на 

діяльність підприємства є ситуаційний аналіз, що у 

міжнародній практиці одержав назву SWOT-аналіз. 

Цей вид аналізу найбільш точно описує всі загрози 

та можливості, з якими має справу підприємство, а 

також описує його внутрішні сильні та слабкі сто-

рони, які допоможуть реалізувати зовнішні можли-

вості та нівелювати ризики [6]. 

Проведений SWOT-аналіз, представлений у 

таблиці 1, показав, що є як сприятливі можливості 

для подальшого розвитку, так і загрози для існу-

вання магазину. 

Здійснюючи стратегічний аналіз, важливо не 

лише визначити загрози і можливості, а й дати їм 

оцінку з точки зору важливості та ступеня впливу 

на стратегію підприємства. Матриця аналіз можли-

востей і загроз призначена для підсумовування і 

оцінки зовнішніх економічної, політичної, соціаль-

ної, культурної, демографічної, правової, техно-

логічної, конкурентної і суспільної інформації. 

Здійснюючи стратегічний аналіз, важливо не 

лише визначити загрози і можливості, а й дати їм 

оцінку з точки зору важливості та ступеня впливу 

на стратегію підприємства. Матриця аналіз можли-

востей і загроз призначена для підсумовування і 

оцінки зовнішніх економічної, політичної, соціаль-

ної, культурної, демографічної, правової, техно-

логічної, конкурентної і суспільної інформації. 
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Таблиця 1 

SWOT-аналіз «Техноцентр» 

  Зовнішнє середовище 

 

Сильні сторони 
1. Розвинена 
клієнтська база. 
2. Високий рівень 
кваліфікації персо-
налу. 
3. Досвід роботи на 
ринку. 
4. Сформована база по-
стачальників.  
5. Вигідне місце розта-
шування. 
6. Зручний інтер’єр. 

Можливості 
1. Залучення інвестицій.  
2.Розширення асорти-
менту.  
3. Поліпшення якості 
продукції, що заку-
пається. 

Поле СіМ 
(Сила і Можливості) 

1.Зростання обсягів про-
дажу побутової техніки.  
2. Сформований імідж 
дозволяє знаходити но-
вих покупців і нові мож-
ливості збуту.  
3.Закупівля якісної побу-
тової техніки. 

Загрози 
1. Низька платоспроможність покупців, 
падіння рівня життя.  
2.Високий рівень інфляції.  
3. Загальний кризовий стан економіки. 
4.Соціально-політична нестабільність у сус-
пільстві. 

Поле СіЗ 
(Сила і Загрози) 

1. Неплатоспроможність покупців може 
викликати падіння продажів. 
2. Високий рівень інфляції знецінює дохід 
від реалізації, може викликати підвищення 
цін на продукцію при незмінно низькому 
рівні платоспроможності покупців. 
3. Негнучка система управління викликає ві-
дсутність нових методів керівництва, що ус-
пішно використовують фірми-конкуренти.  

В
н

у
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іш
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р
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Слабкі сторони 
1. Високі витрати на 
доставку товару. 
2. Високий рівень 
підробок серед товарів. 
3. Брак фінансових ре-
сурсів, недостатня при-
бутковість. 
4. Недостатня увага до 
інновацій. 
5. Відсутність швид-
кої реакції на зміни 
кон’юнктури ринку. 
6. Відсутність марке-
тингових досліджень 

Поле СлМ 
(Слабкість і можливості) 
1. Збільшення прибутку 
за рахунок зменшення 
витрат на закупівлю про-
дукції.  

Поле СлЗ 
(Слабкість і загрози) 

1. Застарілі погляди керівництва на зміни в 
економіці.  
2. Неплатоспроможність покупців негативно 
впливає на рентабельність продаж.  
3. Інфляція також має негативний вплив на 
рентабельність. 

 

Для оцінювання можливостей використовують метод позиціонування кожної конкретної можливості 

на матриці можливостей (табл.2). Аналогічним чином будується і матриця загроз. 

Таблиця 2 

Матриця можливостей 

Вплив/ймовірність Звичайний Середній Надзвичайний 

Висока  1  

Середня 4 2  

Низька   3  

 

На стратегічному рівні керівництво «Техноцентр» повинно визначитися з основними товарними групами, 

які складатимуть базис магазину. До них віднести можна: 

- основні товари, які приносять основний прибуток; 

- підтримуючі – товари, які стабілізують виручку від реалізації; 

- стратегічні товари – для забезпечення майбутнього прибутку; 

- тактичні товари, які призначені стимулювати продаж основних товарних груп в поточному пері-

оді. 

На тактичному рівні здійснюється вибір конкретних асортиментних позицій з рівня попиту та економічних 

показників по кожній позиції. Це можна вирішити за допомогою АВС – аналізу, який дозволить визна-

читися з кожною асортиментною групою (табл.3). 

Таблиця 3 

Проведення АВС – аналізу продажу продукції 

Найменування товару Прибуток, тис. грн. Частка, % Частка накопиченим разом Групи 

Холодильник 695,0 35,1 35,1 А 

Телевізор  594,5 30,0 42 А 

Морозильна камера 351,0 17,7 52 В 

Плита 231,3 11,7 64 С 

Пральна машина 108,5 5,5 74 С 
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Проведений аналіз, свідчить про те, що найбі-

льший прибуток приносять товари групи «А». Вони 

займають 20% асортименту продукції і приносять 

80% прибутку від продажів (холодильники, телеві-

зори); група «В» – малоцінні товари, займають 30% 

асортименту продукції, і забезпечують 15% прода-

жів (морозильна камера); група «С» – не затребу-

вані товари, на них приходиться 50% асортименту, 

забезпечуючи 5% прибутків від продажів (плити та 

пральні машини). 

Подальшою метою є збільшення продажів ці-

льових товарів з групи «А» і зниження частки не 

ефективних товарів з групи «С». У нашому випадку 

близько 30% всіх товарів приносять магазину 80% 

прибутку. 

Ефективна реалізація товару є основним скла-

довим елементом товарної політики «Техноцентр», 

в той же час визначаючи її зміст. Тому результатом 

здійснення товарної політики повинні бути форму-

вання оптимального товарного асортименту проду-

кції, реалізація якого забезпечила б прибуток «Тех-

ноцентр» і задовольнила потреби споживачів. 

В такому випадку розроблення ефективної то-

варної політики потребує вирішення наступних за-

вдань: 

 розробка стратегії поведінки продавця на 

ринку; 

 вибір і оптимізація товарного асортименту 

продукції; 

 розробка заходів щодо підвищення конку-

рентоспроможності товарного асортименту; 

 аналіз і прогнозування перспективності то-

варного асортименту; 

 оцінки реальності і перспективності поло-

ження продавця на ринку. 

Систематизація та аналіз інформації по розро-

бці товарної стратегії продавця дає можливість 

сформувати алгоритм реалізації товарної стратегії в 

рамках формування товарної політики, який пред-

ставлений на рис. 3. 

 
Рис. 3. Алгоритм реалізації товарної політики «Техноцентр» 

Джерело: сформовано авторами за [13, 15, 16] 

 

Отже, алгоритм реалізації товарної політики 

«Техноцентр» включатиме в себе: 

1. Проведення маркетингових досліджень: 

збір та аналіз інформації щодо проведення ефектив-

ної товарної політики фірми. 

2. Розробка стратегії поведінки продавця на 

ринку:  

- визначення місії та цілей продавця; 

- аналіз середовища організації (зовнішнє, 

проміжне та внутрішнє середовище); 

- оцінка конкурентного середовища (визна-

чення конкурентної позиції продавця: аналіз по-

ведінки конкурентів; визначення ключових фак-

торів успіху; оцінку впливу покупців). 

«Техноцентр», здійснюючи товарну політику, 

має на меті продавати такі товари, які виявляться 

пріоритетними при виборі споживачем на ринку і 

будуть володіти високою конкурентоспроможні-

стю і високою якістю. При цьому споживчий ефект 

залежить не тільки від основних, але і від додатко-

вих властивостей виробів. Основні властивості то-

вару визначаються метою, для якої він створений, а 

додаткові – ставленням споживача до виробу. Фун-

кціональність виробу визначається його техніч-

ними і технологічними характеристиками (надій-

ність експлуатації, довговічність, доступність ре-

монту), а також передбачає зручність у 

використанні, високий естетичний рівень. 

Тому, перш ніж приступити безпосередньо до 

формування асортименту продукції, необхідно роз-

робити асортиментну концепцію. Вона повинна яв-

ляти собою спрямовану побудову оптимальної асо-

ртиментної структури, товарної пропозиції, при 

цьому за основу приймаються – споживчі вимоги 

певних груп, необхідність забезпечити найбільш 

ефективне використання «Техноцентр» основних 

видів ресурсів. 

Проведення маркетингових до-

сліджень та збір інформації 

Розробка стратегії поведінки 

продавця на ринку 

Визначення місії та 

цілей «Техноцентр» 

Аналіз середовища  

«Техноцентр» 

Оцінка конку-

рентного середо-

вища 
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Асортиментна концепція, як правило, виража-

ється в системі наступних показників: різноманіт-

ність видів і різновидів товарів; рівень і частота 

оновлення асортименту, рівень і співвідношення 

цін на товари. Виходячи з цього, мета асортимент-

ної концепції – зорієнтувати «Техноцентр» на про-

даж товарів, найбільш відповідних структурі і різ-

номанітності попиту конкретних покупців. Асорти-

ментна концепція повинна розглядатися як 

програма з управління розвитком виробництва і ре-

алізації товарів, тому мета її включає вимоги до оп-

тимальної структури асортименту, а програма – си-

стему заходів для її досягнення за певний період. 

Як критерії оптимальності виступають вимоги спо-

живачів до асортименту і якості товарів, ресурсні 

можливості, соціальні установки, які визначаються 

в ході прогнозуванням структури асортименту. Але 

головним при прогнозі повинна бути не деталізація 

асортименту за споживчими властивостями, а опти-

мальна різноманітність асортименту за певними 

ознаками з розрахунками на конкретні групи (сег-

менти) споживачів. 

В асортиментній концепції повинні бути відо-

бражені наступні моменти: 

 характеристика поточних і перспективних 

потреб покупців, аналіз способів використання да-

ної продукції й особливості купівельної поведінки 

на відповідних цільових ринках; 

 оцінка існуючих товарів конкурентів; 

 вирішення питань: які продукти повинні 

бути включені в асортимент; якими повинні бути 

ширина і глибина асортименту; основні рекоменда-

ції щодо якості, фасону, ціни, найменування, упа-

ковки, сервісу і т. д .; 

 перелік маркетингових досліджень, необ-

хідних для успішного управління асортиментом і 

методи їх проведення; 

 методи управління асортиментом і конт-

ролю. 

Асортиментна концепція є однією з важливих 

рішень в плані маркетингу, до якої необхідно пі-

дійти дуже серйозно, так як в подальшому виправ-

лення помилок обійдеться підприємству досить до-

рого [5]. 

Вибір кращої альтернативи здійснюється на 

основі аналізу взаємодії можливостей ринку, за-

вдань організації та відповідності її ресурсів. 

Проте, головним орієнтиром при формуванні това-

рної стратегії є (при всій значущості інших катего-

рій) досягнення конкурентної переваги підприємс-

тва в довгостроковій перспективі. 

В цілому, товарна політика передбачає певні 

цілеспрямовані дії товаровиробника, або наявність 

у нього заздалегідь обміркованих принципів пове-

дінки. Як зазначається в монографії А.О.Длігача, 

вона покликана забезпечити спадкоємність рішень 

та заходів по формуванню асортименту і його уп-

равління; підтримці конкурентоспроможності това-

рів на необхідному рівні; знаходженню для товарів 

оптимальних товарних ніш (сегментів); розробці та 

втіленню стратегії упаковки, маркування, обслуго-

вування товарів [8]. 

Відсутність такого набору дій призводить до 

нестійкості всього підприємства, провалів, схиль-

ності асортименту до надмірного впливу випадко-

вих кон’юнктурних факторів. Поточні рішення ке-

рівництва в таких випадках нерідко носять полови-

нчастий, малообґрунтований характер, який 

базується на інтуїції, а не на розрахунку, що врахо-

вує довгострокові інтереси. 

Керівна роль при формуванні асортименту по-

лягає в тому, щоб, вміло поєднуючи ресурси «Тех-

ноцентр» із ключовими факторами успіху, здійсню-

вати таку товарну політику, яка забезпечувала б 

стабільне становище магазину на ринку за рахунок 

зростання збуту високоефективних конкуренто-

спроможних товарів. Продумана товарна політика 

не тільки дозволяє оптимізувати процес оновлення 

асортименту, але і служить для керівництва мага-

зину свого роду орієнтиром загальної спрямовано-

сті дій, що дозволяє коригувати поточні ситуації. 

Однак товарна політика – це не тільки цілеспрямо-

ване формування асортименту і управління ним, а й 

облік факторів середовища підприємства, впливу 

на товар, просування на ринок і реалізація, юриди-

чне підкріплення такої діяльності, ціноутворення 

як засіб досягнення стратегічних цілей товарної по-

літики та ін. 

Таким чином, в умовах необхідності залучення 

все більших ресурсів для вирішення виробничо-

збутових і інших задач, а також невизначеності кі-

нцевих комерційних результатів потрібне ретельне 

опрацювання всього комплексу питань, що входять 

в товарну політику. 
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Анотація 

Досліджено стан виробництво зернових культур у Вінницькому регіоні. Визначено зміни в структурі вироб-

ництва зернового підкомплексу та зміни в товарних характеристиках зерна. Визначено основні переробні 

підприємства зернового напрямку. Акцентовано уваги на проблемах спиртової галузі пов’язаного з перевироб-

ництвом спирту сирцю. Приділено увагу практики ефективного функціонування окремих підприємств зернової 

галузі. Визначено перспективи розвитку виробництва біогазу на спиртових заводах регіону. Визначені напрямки 

розвитку зернопереробної галузі Вінницької області. 

Abstract 

The state of grain production in the Vinnytsia region has been studied. Changes in the structure of grain subcomplex 

production and changes in grain commodity characteristics are determined. The main processing enterprises of the grain 

direction are determined. Emphasis is placed on the problems of the alcohol industry associated with the overproduction of 

raw alcohol. Attention is paid to the practice of efficient functioning of individual enterprises of the grain industry. Prospects 

for the development of biogas production at distilleries in the region have been identified. The directions of development 

of the grain processing branch of Vinnytsia region are determined. 
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Постановка проблеми. Найважливішою скла-

довою АПК Вінницької області є зернова галузь, 

що визначає основу економічної безпеки країни. 

Зернове виробництво в регіоні займає провідне 

місце в структурі аграрного сектору економіки Він-

ниччини. Виробництво зерна займає чільне місце 

серед інших галузей рослинництва, адже воно є без-

заперечною умовою існування людства, а також 

визначає соціально-економічне становище країни 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fnauka.kushnir.mk.ua%2F%3Fp%3D20449
https://cyberleninka.ru/article/n/programa-loyalnosti-suchasniy-zmist-tipologiya-ta-metodi-realizatsiyi-na-rinku-b2c/viewer
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https://cyberleninka.ru/article/n/programa-loyalnosti-suchasniy-zmist-tipologiya-ta-metodi-realizatsiyi-na-rinku-b2c/viewer
https://nv.ua/ukr/biz/experts/trendi-ukrajinskogo-riteylu-pidsumki-roku-50061807.html
https://nv.ua/ukr/biz/experts/trendi-ukrajinskogo-riteylu-pidsumki-roku-50061807.html
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на світовій арені. Від рівня ефективності його ро-

звитку залежить добробут населення, гарантування 

продовольчої безпеки області, експортні можли-

вості. Також Вінницька область Україні є одним з 

найбільших експортерів зерна в ЄС. Для утримання 

позицій на міжнародній арені з продажу зерна, віт-

чизняним товаровиробникам необхідно постійно 

вкладати кошти у підвищення ефективності галузі, 

запроваджувати інноваційні технології у вироб-

ництво конкурентоспроможної продукції. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-

блеми розробки ефективного механізму зернопродук-
тового підкомплексу є об’єктом досліджень вітчизня-
них та зарубіжних вчених: Г.М. Калетніка, А.Г. Ма-
зура, П.Т. Саблука, Л.М. Худолій, І.В. Чапко, О.М. 
Шпичака та ін. 

Ринок є динамічною системою, яка постійно 

змінюється в часі та просторі. Проблеми фор-

мування та функціонування ринків зернопродукції 

в Україні та закордоном досліджувалися багатьма 

вченими. Проте значні проблеми у сфері маркетин-

гової діяльності, особливо на регіональних риках 

залишаються недостатньо розробленими. Це сто-

сується проблем взаємовідносин між складовими 

маркетингового ланцюга, збалансування попиту та 

пропозиції, прогнозування розвитку регіонального 

зернопродуктового підкомплексу, організації мар-

кетингової інфраструктури регіону.  
Метою статті є розробка теоретико-методо-

логічних засад і прикладних аспектів формування та 
функціонування системи маркетингу і реалізації стра-
тегій в галузях зернопродуктового підкомплексу 
регіону та визначення ефективності їх застосування.  

В процесі дослідження застосовувалися основні 
методи економічних досліджень, зокрема: статистико-
економічний, абстрактно-логічний, економіко-матема-
тичний, балансовий та ін. 

Виклад основного матеріалу. Вінницька об-
ласть є одним із основних зернових регіонів України. 
Частка області у загальнодержавному виробництві 
зерна складає близько 7%.  

Результати аналізу зернового ринку Вінницької 
області можна вважати загальними для України в 
цілому, оскільки область є однією із типових в Україні, 
і тенденції розвитку ринку зерна та його структура ана-
логічні іншим областям держави. 

Основними виробниками зерна, як у Вінницькій 
області, так і в Україні в цілому є підприємства суспіль-
ного сектору (всі категорії господарств крім селянсь-
ких та особистих підсобних), за виключенням міжгос-
подарських підприємств (табл. 1).  

Ринок зерна за об`єктами обміну поділяється на 
споживчий та ринок засобів виробництва. В 2000-
2003рр. та у 2012-2019рр. в Україні спостерігався неза-
доволений попит на зерно як засіб виробництва, так і 
продукт, що призначений для кінцевого споживання. 
Це обумовлено значним падінням рівня виробництва 
зерна. У Вінницькій області виробництво зерна в 
1991р. становило 1769тис.т., у 2000р. зібрано найниж-
чий урожай за останні 10 років – 1370тис.т. У 2003р. 
було зібрано 1,75млн.т, що є найвищим показником се-
ред усіх регіонів України. Стабільним було вироб-
ництво зерна у 2010-2011рр. – близько 2,1млн.т. У 2019 
році підприємствами усіх форм власності було виро-
щено лише 5,9 млн.т, що є найвижчим показником за 
останні 25 років. В 2019 р. був зібраний найвищий уро-
жай за останні роки. 

Таблиця 1 
Обсяг виробництва (валовий збір) сільськогосподарських культур у Вінницькій області, тис.ц. 

культури зер-
нові та зернобо-

бові 

буряк 
цукровий 

фабричний 
соняшник картопля 

культури 
овочеві 

культури пло-
дові 

та ягідні2 

1995 22297,9 39811,6 693,0 11810,3 2075,4 

1996 17104,6 32830,4 796,6 15053,6 1790,9 

1997 21922,5 23979,4 304,2 12070,8 1604,4 

1998 18587,0 23688,1 229,8 13992,8 1625,9 

1999 15112,0 18097,3 384,5 10085,3 1445,7 

2000 17445,1 19162,8 672,7 14181,2 1962,0 

2001 21406,0 19107,5 403,6 11740,4 1719,8 

2002 23218,1 20689,2 657,2 12433,7 1474,7 

2003 12134,1 17279,1 920,3 13167,0 2335,2 

2004 20965,1 24876,9 638,2 15781,5 2408,1 

2005 20346,5 20503,6 866,1 15230,2 2927,6 

2006 20752,3 28611,1 1132,9 13846,7 3177,0 

2007 16860,4 28944,3 992,8 11398,2 2307,0 

2008 33776,1 22365,1 2175,8 15488,5 3181,4 

2009 30922,6 14045,5 2229,6 15579,1 3026,9 

2010 31113,4 24565,2 2747,4 15802,2 3109,0 

2011 42435,6 30127,4 2890,2 18567,9 3880,5 

2012 36247,1 28440,2 3466,4 17326,3 3662,3 

2013 48522,9 25622,8 5074,1 17203,4 4819,9 

2014 50631,0 30441,7 5312,1 19945,2 4566,6 

2015 37682,6 20570,1 5035,8 18366,3 4604,0 

2016 55635,3 26385,7 8198,0 18485,5 4778,3 

2017 48888,8 28342,2 7258,5 18849,0 4833,3 

2018 59110,9 31494,5 8080,8 19076,3 4613,9 

2019 59361,6 19505,0 8460,5 18266,8 4556,7 

Джерело: [8] 
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Виробництво зерна в регіоні повністю покри-

ває внутрішні потреби в даному продукті. Продо-

вольчі потреби області (виходячи із оптимальних 

фізіологічних норм споживання зернопродукції) 

оцінюються в 277,5тис. т. Дану потребу повністю 

покриває продукція борошномельної та круп`яної 

промисловості, яка споживає близько 350тис. т 

зерна на рік. Технологічні витрати передбачають 

приблизно 650-700тис.т (на насіння - 300тис. т, на 

фуражні цілі громадського тваринництва – 350тис. 

т). Спиртопереробна галузь в основному викори-

стовує зерно, вирощене в середині області (55-

75тис.т щороку). Тобто сумарні потреби регіону 

оцінюються приблизно в 1100тис. т. Значна частина 

вирощеного в області зерна та продукції його пере-

робки експортується за межі регіону. Експортні 

можливості області при рівні валового збору в 5,1 

млн.т складають приблизно 4450 тис.т.  

Ринок зернових України продовжує залиша-

тися ринком покупців (попиту), котрі через значну 

пропозицію зернових диктують цінову політику 

зерновиробникам. Фахівці галузі вважають, що 

підвищення цін можливе або у випадку скорочення 

пропозиції (що виглядає малоймовірним), або за 

підвищення попиту. Зрозуміло також, що проведен-

ням заставних закупівель, про які так багато гово-

рилося, тенденцію на зниження цін не зупинити, 

оскільки запропонований урядом механізм усе ще 

далекий від досконалості. Швидше за все ринок сам 

внесе свої корективи. Багато залежить й від 

міжнародних компаній. Вони теж зацікавлені в 

експорті зернових восени, особливо в жовтні, коли 

на тлі сезонного зростання цін на світовому ринку 

прибутковість експортних операцій помітно збіль-

шується.  

Основна частина товарного зерна (близько 85-

90%) реалізується одразу ж після збирання врожаю. 

Причиною цього є накопичення значних боргових 

зобов`язань перед постачальниками сировинних 

ресурсів та техніки. 

Дослідження показують, що до 2000р. найбіль-

шими споживачами зерна є заготівельно-переробні 

підприємства (частка їх в 1996-99рр. складала 16-

39%, яка у 2006-19рр. зменшилась до 1,4-3,6%). 

Значна частка зерна була реалізована за бартер-

ними операціями (20-32%), в основному в рахунок 

оплати за надані авансом матеріальні ресурси. В 

останні роки кількість реалізованого зерна в області 

відносно стабільна – в середньому 3-4 млн.т. Зна-

чення даного показника залежить від рівня вироб-

ництва зерна, зміни кон`юнктури та ємності ринку. 

Рівень товарності зерна в середньому становить 

близько 55% .  

В умовах значних надлишків зерна в середині 

регіону, ринок все ж характеризується досить спри-

ятливою для виробників кон`юнктурою. Так, у 

2010-2019рр. ціна реалізації зерна у Вінницькій об-

ласті була однією з найвищих в Україні, і переви-

щувала на 11,3% [8].  

В області надзвичайно низька доля біржової 

торгівлі зерном. Наприклад, безпосередньо вироб-

никами зерна у 2019р. було продано через біржу 

лише 44т пшениці.  

Після прийняття Указу Президента України 

„Про невідкладні заходи щодо стимулювання виро-

бництва та розвитку ринку зерна” від 29.06.2003р. 

був розроблений механізм державної підтримки то-

варовиробників за допомогою системи заставних 

цін. Але дія його в середині області обмежена від-

сутністю підприємств, що належать до системи 

ДАК “Хліб України”, на яку покладено виконання 

положень даного Указу, та відсутністю бюджетних 

коштів. 

На сучасному зерновому ринку України закон 

єдиної ціни поки що не діє, тому навіть маючи 

порівняно високі витрати на одиницю продукції її 

можна вигідно продати, обравши канал, у якого 

найвища ціна (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура реалізації зерна сільськогосподарськими підприємствами Вінницької області, % [8] 

 

74,4

45,6

3,1 1,6 1,3 3,5

16,3

18,0

20,2
15,0 13,2 12,2

12,0

12,2
7,7

13,2

8,6

20,3

17,5

15,0

13,2
7,8

0,4

15,8

47,2
56,0

64,4 63,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1991р. 2015 2016 2017 2018 2019

Заготорганізаціям Споживкооперації

Населенню В рахунок орендної плати

На ринку За іншими каналами



Slovak international scientific journal # 43, (2020) 39 

Зміна структури реалізації в період із 2015 по 

2019 роки, а саме - збільшення продажу по на 

ринку, обумовлені швидкістю та гарантією ро-

зрахунків. Вагомість каналу “заготівельні ор-

ганізації” пояснюється тим, що останні надають 

аванс під наступний урожай, та його питома вага 

зменшується, оскільки розрахунки по цьому каналу 

часто затримуються. Питома вага пшениці, прода-

ної працівникам в рахунок оплати праці, дещо ко-

ливається по роках, але її кількість істотно не змен-

шиться в наступні роки, оскільки натуральна 

оплата праці стала основною формою розрахунків 

із працівниками на противагу минулим рокам коли 

була тільки додатковою. 

Заготівельні організації купують зерно через 

колишню систему підприємств ДАК “Хліб 

України”, що виконують функції заготівлі, 

зберігання, доробки зерна (сушіння, очищення), 

визначення його якості та переробки. Райони, що не 

мають власного державного заготівельного пункту, 

відвозять пшеницю до заготівельного пункту 

сусіднього району, який їх обслуговує. Заготівель-

ники самостійно встановлюють розцінки за 

зберігання, очищення та сушку зернової маси 

відповідно базисних кондицій, за якими, згідно 

ДСТУ 3768-98, приймають та заготовляють зерно, 

виходячи із власних фактичних витрат. Ці розцінки 

встановлюються на маркетинговий рік (період від 

початку заготівлі поточного року, до наступного 

року). Крім того, заготівельні організації виступа-

ють посередниками між організаціями ма-

теріально-технічного постачання та виробниками 

продукції. 

Працівники отримують (купують) зерно по 

ціні, яка встановлюється в господарстві вільно, ви-

ходячи із власних можливостей – нижче, або на 

рівні собівартості виробництва, хоча відповідно За-

кону України “Про оплату праці”, виплата натурою 

повинна проводитись за цінами не нижче собівар-

тості. Населення (працівники, які купують зерно не 

в рахунок оплати праці, пенсіонери, ті, що прожи-

вають на території даного господарства) – по ціні 

рівній, або вище собівартості. 

Інші оптові покупці: юридичні, фізичні особи 

(ринкові посередники) - купують зерно у вироб-

ників за цінами, нижчими, на рівні, або вище рин-

кових, залежно від попиту на неї та продукцію її пе-

реробки, та того кому і по якій ціні будуть прода-

вати пшеницю. Часто переробляють зернові на 

борошно і продають на ринку іншим оптовим по-

купцям.  

Вінницька універсальна товарна біржа (ВУТБ) 

продає зерно виробників області та купує ма-

теріально-технічні ресурси за заявками-доручен-

нями господарств, надає консультації з будь-яких 

питань постачання-збуту. Вартість брокерських по-

слуг – від 1 до 5 % суми угоди. 

Особливе значення на ринку зерна має такий 

показник як його якість. Визначальними чинни-

ками, що формують якість зерна є природні умови 

під час вегетації та додержання технологічних ви-

мог до процесу його вирощування. Найбільш ха-

рактерними недоліками у технологічному процесі в 

даний час є низька якість посівного матеріалу, не-

значний рівень внесення добрив та засобів захисту 

рослин, невчасний та дуже розтягнутий в часі про-

цес збирання зернових.  

Наприклад, у 2019р., що був найбільш урожай-

ним за 2016-19рр., значні об’єми зерна не дали мож-

ливості зібрати його вчасно і в результаті частка 

продовольчого зерна у валовому зборі становила 

лише 20,1% (рис. 2) 

В наступні роки різке зменшення валових 

зборів зерна примусило більш відповідально стави-

тись до технології вирощування, внаслідок чого 

частка продовольчого зерна в області зросла до 70-

75%. 

 
Рис. 2. Структура валового збору пшениці в розрізі його класності, % [8] 
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В розрізі районів області рівень якості зерна 

був досить диференційованим. Найнижча якість 

реалізованого зерна за 2003-04рр. спостерігалась в 

південних районах області. Найвищий рівень в 

центрально-східних районах. 

Для порівняльної оцінки економічної ефектив-

ності зернового господарства в різних районах об-

ласті використано метод сукупного оцінного бала, 

запропонований Н.П. Александровим: 

Ісе =(Iу : Iс)100, 

де Ісе - сукупний бал ефективності, Іу - індекс 

врожайності (відношення врожайності зернових і 

зернобобових культур у конкретному регіоні до се-

реднього по області),  

Iс – індекс собівартості в середньорічному чис-

ленні (відношення собівартості 1 ц зерна у визначе-

ному регіоні до середнього по Україні). 

Результати розрахунків у вигляді ранжованого 

ряду регіонів за значенням сукупного балу ефек-

тивності. 

У Вінницькій області спостерігається значна 

диференціація у рівнях економічної ефективності 

зернового сектору сільського господарства (рис.3). 

 
Рис. 3. Оцінка міжрегіональної диференціації рівнів економічної ефективності виробництва зерна (за 

індексом сукупної ефективності) у 2014-2019рр. [8]. 

 

Реалізація зерна, а також пов'язані з нею 

торгівля і транспортування цих сільськогоспо-

дарських товарів у західних країнах ринкової еко-

номіки вважаються настільки ж важливими, як і 

саме їхнє виробництво. Зернові культури виро-

щуються переважно у визначених регіонах і з цих 

регіонів надвиробництва повинні доставлятися в ті 

регіони, де існує попит. Крім того, зерно не є про-

дукцією однаковою за своїм характером, тому в од-

них районах зерно визначеної якості може виро-

блятися в надлишку, а в інші – у недостатній кіль-

кості. Таким чином, торгівля і транспортування 

необхідні для балансування пропозиції та попиту.  

Середньорічне споживання зерна є відносно 

стабільним, тому зміни у рівні виробництва можуть 

призвести до значного зростання або зниження пе-

рехідних запасів.  

Резервні запаси створюються Держрезервом 

України на випадок форс-мажорних обставин. Спе-

кулятивні – понад нормативні запаси, які форму-

ються виробниками, торгівельними організаціями, 

споживачами, в очікуванні зростання цін, для отри-

мання доданої вартості. 

Функція зберігання включає в себе операції по 

доведенню продукції до вигляду придатного для 

зберігання та покращення її якості. Для зерна це – 

сушіння, очистка, знезараження (фумігація). По-

слуги по зберіганню та обробці складають значну 

частку в структурі маркетингових витрат. Тому 

власник зерна, який планує зберігати його на елева-

торі, повинен оптимізувати процес в часі та місці, 

виходячи із потреб та можливостей. Для цього 

необхідно мати інформацію про вартість послуг, 

що надають зерноприймальні підприємства 

регіону. 

Розміщення великих елеваторів у Вінницькій 

області щільно прив’язане до залізничної транс-

портної мережі. Вінницька область має потужну си-

стему зерносховищ, яка забезпечує потреби області 

в зерновій місткості (табл. 2).  

Для оптимізації витрат на зберігання врахо-

вується відстань перевезення зерна до елеватору та 

тарифи на його послуги та вартість. 
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Таблиця 2 

Потужності хлібоприймальних підприємств Вінницької області, 2019р. 

Показник Вінницька область Україна Частка області, % 

Зернова місткість - всього, тис.т 1711,1 28203,1 6,1 

в т.ч. елеваторна 489,2 10504,6 4,7 

Потужність сушарок    

шахтні, пересувні, план, т/год 3496 50104,6 7,0 

камерні, тис.т/сезон 97,2 797,9 12,2 

Потужність приймання, тис.т/добу    

автотранспортом 86,4 960,2 9,0 

залізничним транспортом 173,9 492,3 35,3 

Потужність відвантаження, тис.т/добу    

автотранспортом 56,2 156,3 36,0 

залізничним транспортом 125,8 491,8 25,6 

Джерело: [8] 

 

Наприклад, виробничий сільськогосподарсь-

кий кооператив “Зоря”, Немирівського району 

розташований в зоні трьох хлібоприймальних 

підприємств – Немирівського ХПП, Вінницького 

КХП №1 та Липовецького елеватора. В таблиці ро-

зраховано вартість зберігання 1тис.т пшениці на 

кожному з цих підприємств. За нашими розрахун-

ками, найбільш ефективним, незважаючи на більшу 

відстань перевезень, у 2018-19МР було зберігання 

зерна на Немирівському ХПП. 

Найбільшими промисловими споживачами 

зерна у Вінницькій області є підприємства борош-

номельної, круп’яної, комбікормової та спиртової 

галузей. 

Зменшення виробництва майже усіма галу-

зями переробної промисловості також характерне і 

для її зернопродуктової складової. Що, в свою 

чергу, призвело і до зменшення споживання зерна. 

Так, у 1990р. зернопереробна промисловість об-

ласті спожила близько 940тис.т зерна, тоді як у 

2019р. – близько 360тис.т. Також змінилась і струк-

тура використання зерна. 

Найбільший потік зерна направляється на ви-

робництво борошна. Загальні потужності 

підприємств Вінницької області по переробці зерна 

на борошно на 1.01.2020р. складають 379,1 тис.т. Із 

них найбільшу потужність мають Філія ТОВ " Аг-

роком Логістика Вендичанський КХП" (114,5 тис.т, 

або 30,2%) та ТОВ «Вінницький КХП №2» (63тис.т, 

або 16,6%). 

В останні роки спостерігається значне зни-

ження об’ємів виробництва борошна підприєм-

ствами області (рис. 4). У порівнянні із 1990р. ви-

робництво у 2019р. зменшилось більш, ніж у 2,3 

рази. 

 
Рис. 4. Виробництво продуктів переробки зерна підприємствами Вінницької області, тис.т. [8] 

 

Поряд із тим, що зменшилась кількість вироб-

леного борошна, також змінилась структура вироб-

ництва – зменшилась частка великих підприємств і 

зросла питома вага підприємств підсобної проми-

словості.  

Відповідні зміни знаходять своє пояснення у 

зміні податкового законодавства, згідно якого 

підприємства, частка сільськогосподарської про-

дукції у товарній продукції яких становить понад 

50% сплачують єдиний податок, розмір якого зале-
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жить не від рівня виробництва, а від розміру зе-

мельних угідь. В результаті частина підприємств 

системи хлібопродуктів, що орендує землю у її 

власників і займається виробництвом сільськогос-

подарської продукції, перевела власні переробні 

потужності на баланс орендованих господарств, та-

ким чином уникаючи податків та зменшуючи 

собівартість виробленої продукції (рис. 5). 

 Основними видами борошна, що виро-

бляється підприємствами області є борошно пше-

ничне вищого, першого та другого сортів, борошно 

житнє. Інші види борошна (кукурудзяне, млинцеве) 

виготовляються в незначній кількості. Також в не-

великі об’єми має виробництво фасованого бо-

рошна – близько 50 т/рік. Підприємствами галузі 

виготовляється значна кількість фуражного бо-

рошна. 

 

 
Рис. 5.  

Частка підсобної промисловості у виробництві продуктів переробки зерна у Вінницькій області, % [8] 

 

Для виробництва борошна характерна певна 

сезонність. Так, найнижчий рівень виробництва 

спостерігається в першій половині календарного 

року. Починаючи з червня, коли розпочинається 

масове збирання зернових культур, переробні 

підприємства починають нарощувати виробництво. 

В середньому виробництво борошна в другому 

півріччі більше в 1,5-1,6 рази (рис.6).  

Міні-млини з продуктивністю 1-7 тонн на добу за-

хопили свою нішу на ринку. Однак більшість з цих 

млинів обладнана низькопродуктивним устаткуванням 

місцевого виробництва. Багато з них були побудовані 

колгоспами для власних потреб і для використання бо-

рошна замість зерна в бартерних схемах. Незважаючи 

на їхню відносну неефективність, ці млини є в цілому 

життєздатними, навіть при наявності більш ефектив-

них великих млинів. 
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Рис. 6. Сезонність виробництва борошна підприємствами Вінниччини, т [8]. 
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Крупи займають значне місце в харчуванні лю-

дини. Вони характеризуються високою поживністю, 

засвоюваністю, гарними споживчими якостями і вико-

ристовуються для приготування супів, каш, кулінарних 

виробів тощо. Широко застосовуються в громадському 

і дієтичному харчуванні. Асортимент крупів дуже 

різноманітний, що пояснюється використанням ба-

гатьох зернових культур і застосуванням різних спо-

собів механічної і гідротермічної обробки.  

Вінницька область є одним із найбільших вироб-

ників круп в Україні. Потужності області поступаються 

лише Київській та Полтавській областям і становлять 

15,3% від усіх потужностей круп’яної промисловості 

України. 

В останні роки галузь не обминула загальна криза, 

в результаті якої значно зменшилось виробництво круп 

в області з 42,7 тис.т у 1995р. до 15,6 тис.т у 2019р. (рис. 

7). 

В останні роки значно зросла частка у вироб-

ництві круп сільськогосподарських підприємств 

(рис. 2.8).  

Як і у виробництві борошна для виробництва 

круп характерна як продуктова, так і територіальна 

спеціалізація. 

У 2019р. основними видами круп, що виготов-

лялися підприємствами області, були: ячна, пше-

нична, гречана, горох. Частка інших круп у загаль-

ному виробництві не перевищувала 5% (рис. 7).  

 
a b 

Розраховано за даними Вінницького обласного управління статистики 

Рис. 7. Структура виробництва (а) та реалізації круп (b) у Вінницькій області, 2019р. [8]. 

 

Структура виробництва круп в області значно 

відрізняється від структури їх споживання. За да-

ними вибіркового обстеження продовольчих ринків 

області найбільше споживається гречаної та рисо-

вої круп (частка складає по 22%), дещо менше го-

роху та пшона (по 18%). Така різниця у структурах 

виробництва та реалізації є однією з причин, через 

які постійно знижується виробництво крупозаво-

дами області. Застаріла технологія виробництва, 

відсутність коштів на технічне переозброєння та 

змоги орієнтуватися на запити ринку призводить до 

втрати ринкових часток найбільшими підприєм-

ствами галузі. 

На прикладі галузі круповиробництва області 

ми бачимо в дії механізм ринкового саморегулю-

вання. Великі підприємства, що не в змозі само-

стійно забезпечувати сировиною потреби вироб-

ництва, втрачають ринкові ніші через значне зрос-

тання собівартості продукції. В той самий час 

більшість інших підприємств за допомогою прове-

деної модернізації виробництва, відносно легкої 

зміни продуктової орієнтації мають змогу наро-

щувати виробництво і не втратити своєї ринкової 

позиції. 

Іншою, не менш важливою для економіки об-

ласті галуззю промислової переробки зерна є виро-

бництво спирту. Ця галузь дотепер є монополією 

держави і, згідно законодавства, не підлягає прива-

тизації. Вінницька область традиційно є найбіль-

шим виробником спирту в Україні. 

Зернове спиртовиробництво є невід’ємною 

ланкою зернопродуктового підкомплексу Вінниць-

кої області. Спиртові заводи, що працюють на зер-

новій сировині, в даний час споживають 7,5% то-

варного зерна, або 25% промислової переробки 

зерна в області, поступаючись лише борошномель-

ному виробництву. 

Потужності спиртової галузі області склада-

ють 25% від загальнодержавних і дозволяють виро-

бити понад 14 млн.дал спирту щороку. В даний час 

рівень виробництва коливається в межах 3,4-3,8 

млн.дал, який характеризує реальні потреби 

внутрішнього ринку та можливості проникнення на 

зовнішній. 

Незважаючи на те, що область має найбільшу 

питому вагу в спиртовиробництві України, а частка 

її у загальнодержавному виробництві спирту зали-

шається найбільшою, розмір її за останні три роки 

значно зріс. Рівень виробництва у 2019р. відносно 

рівня 1990р. становив лише 132,3% (рис. 8).  
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Рис. 8. Виробництво спирту-сирцю у Вінницькій області, тис.дал. [8]. 

 

Значне зниження експортної привабливості 

вітчизняної спиртопродукції та незначна кількість 

великих споживачів спирту-сирцю всередині 

регіону зумовили таке становище у спиртовироб-

ництві. 

Всього у Вінницькій області діє 4 підприєм-

ства, що переробляють харчову сировину на спирт. 

Серед зернових спиртозаводів найбільшим вироб-

ником спирту є Немирівський спиртозавод, потуж-

ності якого складають 900 тис.дал. 

За останні чотири роки значно змінилася 

структура виробництва спирту в області. Лише тим 

підприємствам, у яких гарантований збут виробле-

ної продукції, вдається утримуватися на ринку 

спирту. Державна монополія на спирт накладає 

значні обов’язки на виробників продукції, при 

цьому не гарантуючи стабільного збуту спирту. 

Одним з напрямків підвищення екфективності 

спиртової галузі може стати виробництво біогазу.  

Так на одному заводі, потужністю 3000 дал 

етанолу за добу, можна одержати впродовж року 

1,8 млн м3 біогазу і 6000 т білкового корму. Вико-

ристання біогазу у котельній заводу заощаджує 

1500 т умовного палива за рік. Аеробне доочи-

щення фугату, що пройшов анаеробне попереднє 

очищення, разом з іншими менш забрудненими 

стічними водами провадиться в біотенках 

іммобілізованими на нерухомому носії мікроор-

ганізмами. Цей технологічний прийом дає змогу за-

кріпити на носії значну кількість мікроорганізмів-

деструкторів органічних речовин, завдяки чому 

зростає продуктивність аеробного очищення 

стічних вод, відпадає необхідність утилізації 

надлишкового активного мулу, оскільки його при-

росту практично немає [9, с. 247-248]. 

Найбільші потужності по виробництву спирту 

зосереджено у 3 районах – Бершадському, Тростя-

нецькому та Немирівському. Сумарна частка цих 

районів у загальній потужності в області становить 

87,7%. Частка вказаних районів протягом 2019-

18рр. у загальному виробництві - 98,2%. Середній 

рівень використання потужностей у районах цієї 

групи складає близько 84% при середньому по об-

ласті значенні 77%.  

Відсутність реального попиту на зерновий 

спирт зумовила тривалі простої значної частини 

його виробників. На основі нових економічних ре-

алій були прийняті й нові рішення. Так, на початку 

90-х рр. підприємства-виробники спирту почали 

створювати на власній базі “підсобні господар-

ства”. Це підприємства, що є споживачами спирто-

продукції та виготовляють кінцевий продукт, – 

лікеро-горілчані заводи (ЛГЗ).  

Одним, і чи не найяскравішим прикладом, є 

Немирівський лікеро-горілчаний завод “Nemiroff”. 

Його було засновано в 1992 році на базі спиртоза-

воду при залученні іноземного капіталу. Значні ін-

вестиційні вливання та використання вдалої марке-

тингової політики (відоме марочне ім'я, інтенсивна 

рекламна кампанія, спрямованість виробництва на 

високу якість продукції тощо), дозволило 

Немирівському ЛГЗ досягти високого рівня про-

дажу.  

Для місцевого спиртозаводу Немирівський 

лікеро-горілчаний завод в даний час є основним 

промисловим споживачем спирту.  

Із 2014р. питома вага інших споживачів стано-

вила лише 10 %, а частка Немирівського ЛГЗ зросла 

майже до 90%, що зумовлене значним розширен-

ням виробництва лікеро-горілчаних виробів – пот-

ужності спиртозаводу вже навіть не задовольняли 

зростаючих потреб ЛГЗ.  

На фоні безпорадності більшості підприємств 

галузі діяльність Немирівського спиртового заводу 

виглядає дуже вдалою. Проте постійні зміни у рівні 

виробництва, абсолютна залежність рівня продажу 

від рішень одного споживача свідчить про на-

явність певних проблем як у діяльності окремого 

підприємства, так і у галузі в цілому. 

Висновки. Проведеними в роботі розрахун-

ками доведено, що більшість потреб регіону у 

хлібопродуктах спроможні задовольняти підприєм-

ства, розташовані в середині області. Для досяг-

нення конкурентних переваг на ринках зернопро-

дукції доцільне поєднання та використання двох 

видів маркетингових стратегій: спеціалізації та ди-

версифікації. Для окремих підгалузей пропонується 

поєднання маркетингової, збутової, виробничої, ор-

ганізаційної, фінансової та стратегії дивер-

сифікації. При оптимальному їх застосуванні 

рівень пропозиції та споживання борошна зросте на 
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2%, круп – в 3 рази, макаронних виробів – у 35 раз, 

хлібобулочних виробів – в 1,7 рази.  

Для підвищення ефективності механізму 

функціонування зернопродуктової галузі пропо-

нується використання таких напрямків розвитку:  

– макроекономічний, коли частково марке-

тингова та виробнича діяльність організацій-

суб’єктів ринку зерна координується державними 

органами управління. В даному випадку доцільно 

запровадити: інтервенційні операції та ф’ючерсну 

торгівлю на ринку зерна з метою стабілізації про-

позиції та рівня цін; відшкодування кредитних ста-

вок операторам ринку, що здійснюють інтервен-

ційні закупівлі зерна; оптимізувати структуру виро-

бництва зерна в області; утворення інформаційної 

маркетингової системи на обласному та районному 

рівнях; 

– мікроекономічний, за умови розвитку го-

ризонтальних інтеграційних об’єднань сільськогос-

подарських підприємств – маркетингово-збутових 

кооперативів.  

Передбачається, що при впровадженні вказа-

них заходів, рівень пропозиції зерна в області зро-

сте на 44,5%, рентабельність його виробництва – на 

20 процентних пункти. 
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Анотація 

Аргументовано необхідність антикризового фінансового управління в сучасних умовах господа-

рювання, проаналізовано основні інтерпретації поняття «антикризове управління» та встановлено, що ан-

тикризове фінансове управління є складовою частиною антикризового управління підприємством. Запро-

поновано власне бачення дефініції «антикризове фінансове управління», як складової загального менедж-

менту підприємства та як цілісної системи, яка складається з принципів, методів розробки й реалізації 

комплексу спеціальних управлінських рішень. Виокремлено мету антикризового управління, завдання, які 

допоможуть її досягти та принципи, які лежать в основі здійснення антикризових заходів. Представлено 

основні заходи, спрямовані на поліпшення ефективності антикризового фінансового управління підприєм-

ством у сучасних умовах. Визначено, що найважливішим завданням антикризової політики підприємства 

стає стратегічне управління нововведеннями, виконання якого багато в чому залежить від якості інно-

ваційних рішень, можливості знаходити рішення, які організаційно й економічно зможуть забезпечити до-

сягнення поставленої мети. 

Abstract 

The necessity of anti-crisis financial management in modern business conditions is argued, the main inter-

pretations of the concept of "anti-crisis management" are analyzed and it is established that anti-crisis financial 

management is an integral part of anti-crisis management of the enterprise. The own vision of the definition of 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673676
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecupapk_2018_1_11
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"crisis financial management" as a component of the general management of the enterprise and as a holistic system 

consisting of the principles, methods of development and implementation of a set of special management decisions 

is offered. The purpose of anti-crisis management, tasks that will help to achieve it and the principles that underlie 

the implementation of anti-crisis measures are highlighted. The main measures aimed at improving the efficiency 

of anti-crisis financial management of the enterprise in modern conditions are presented. It is determined that the 

most important task of the anti-crisis policy of the enterprise is the strategic management of innovations, the im-

plementation of which largely depends on the quality of innovative solutions, the ability to find solutions that 

organizationally and economically can achieve this goal. 

Ключові слова: антикризове фінансове управління, суб’єкти антикризового управління, об’єкт анти-

кризового управління, мета антикризового управління, принципи антикризового управління, завдання ан-

тикризового управління, етапи антикризового управління, превентативні заходи, нестабільність, криза, 

нейтралізація, стратегія, діагностика фінансової кризи, експрес-діагностика 

Keywords: anti-crisis financial management, subjects of anti-crisis management, object of anti-crisis man-

agement, purpose of anti-crisis management, principles of anti-crisis management, tasks of anti-crisis manage-

ment, stages of anti-crisis management, preventive measures, instability, crisis, neutralization, strategy, diagnosis 

of financial crisis, express diagnostics. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація еко-

номічних процесів, перехід суб’єктів господа-

рювання до ринкової економіки, вступ України до 

Світової організації торгівлі, що загострює про-

блеми на ринках товарів та послуг, підвищення кон-

курентоспроможності продукції – все це стало при-

чиною збільшення числа фінансово неспроможних 

підприємств. Перед Україною постало питання ви-

ходу з економічної кризи, яка охопила весь світ, на 

всіх рівнях економіки. Висока імовірність виник-

нення і розвитку кризи в процесі діяльності будь-

якого підприємства зумовлює необхідність 

здійснення спеціалізованого антикризового фінан-

сового управління. 

Антикризове управління є визначальним чин-

ником економічного розвитку не лише окремого 

підприємства, а й регіону, країни в цілому. Цей вид 

управління створює необхідні умови для 

стабілізації, подальшого розвитку та активізації 

діяльності підприємства не лише на вітчизняному 

ринку, але й при виході на зарубіжні ринки. Дедалі 

більшої актуальності набуває антикризове фінан-

сове управління діяльністю підприємства, що пе-

редбачає запобігання розвитку кризових явищ, ре-

альній оцінці діяльності суб’єкта господарювання, 

та оцінці перспектив його подальшого розвитку.  

Проблема банкрутства підприємств є актуаль-

ною не лише для України та інших країн із пере-

хідною економікою, в економічно розвинутих 

країнах також спостерігається зростання кількості 

фінансово неспроможних підприємств. Фінансова 

криза підприємства – одна із форм порушення його 

фінансової рівноваги, яка відбиває внаслідок дії 

різноманітних факторів суперечності між фактич-

ним станом фінансового потенціалу підприємства 

та фінансовими потребами, що несе найбільш не-

безпечні потенційні загрози функціонуванню 

підприємства.  

У будь-якому суспільстві як у цілісній 

соціально-економічній системі час від часу виника-

ють кризові процеси, які загрожують існуванню са-

мої системи. Найбільш істотне значення в такій си-

туації має подолання кризового стану на підприєм-

ствах, які формують первинну ланку національної 

економіки. У країнах із розвиненою ринковою еко-

номікою антикризове управління є невід’ємним 

елементом системи управління підприємством, що 

являє собою систему заходів, спрямованих на за-

побігання кризовим ситуаціям, а в разі їх виник-

нення – розроблення заходів для виходу підприєм-

ства з кризи та ліквідації наслідків.  

Нині, в умовах інституційних перетворень еко-

номіки України, гостро постає питання необ-

хідності формування ефективної системи антикри-

зового управління підприємством. Саме процес ви-

никнення криз на підприємстві та пов’язані з цим 

труднощі зумовлюють розробку системи антикри-

зового управління підприємством.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ро-

звиток теорії і практики, пов’язаних із концептуаль-

ними положеннями антикризового управління, 

висвітлено в працях багатьох учених, зокрема Ко-

роткова Е.М. [1], Беляева А.А. [1], Валової Д.В. [1], 

Біловола Р.І. [2], Бланка І.А. [3], Винокурової О.І. 

[4], Калетніка Г.М. [5, 6], Кейнса Дж. М. [7], Корот-

кова Э.М. [8], Лігоненка Л.О. [9], Тарасюка М.В. 

[9], Хіленка О.О. [9], Терещенка О.О. [10], Уткіна 

Е.А. [11], Шварца І.В. [12], Мороза В.В. [12] та ін. 

В даних роботах авторів обґрунтовано певні 

теоретичні та методичні положень щодо антикризо-

вого управління. Разом із тим потребує подальшого 

дослідження систематизація підходів щодо сут-

ності антикризового фінансового управління та пи-

тання впровадження механізму антикризового 

управління на вітчизняних підприємствах. 

Метою даної статті є поглиблення теоретич-

них положень і розробка науково-практичних реко-

мендацій щодо застосування інструментарію анти-

кризового фінансового управління підприємством.  

Виклад основного матеріалу. Управління в 

кризовій ситуації можна визначити як процес діяль-

ності суб’єктів господарювання під тиском обста-

вин таким чином, що створює умови здійснення 

аналізу, планування, організації, контролю взаємо-

залежних операцій в процесі прийняття швидких і 

раціональних рішень з невідкладних проблем, які 

виникають перед фірмою. У сучасних умовах існу-

ють досить різні підходи до визначення сутності ан-

тикризового управління підприємством. 

Антикризове управління підприємством – нове 

явище для економіки України, зумовлене проце-

сами трансформації та необхідністю фінансового 
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оздоровлення багатьох підприємств, що 

функціонують в умовах нестабільного середовища.  

Науковці досить часто не проводять чіткої 

межі між змістовим наповненням поняття «анти-

кризове управління» і даних категорій, що 

відповідно призводить до суперечностей, 

невідповідностей та підміни сутності термінів в 

економічній літературі. На основі викладеного 

наведено декілька теоретичних висновків і 

здійснено узагальнення, що уможливило визна-

чення кількох головних підходів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Основні підходи науковців до поняття «антикризове управління» 

Автор Антикризове управління – це 

Уткін Е.А. [11] 

складова загального менеджменту на підприємстві, використовує його кращі 

прийоми, засоби та інструменти, орієнтується на запобігання можливим усклад-

ненням у діяльності підприємства, забезпечення його стабільного успішного гос-

подарювання» 

Шварц І.В., 

Мороз В. В. [12]  

планування та проведення заходів по збереженню та покращенню базисних по-

казників сталості та розвитку на підприємстві, а також створенні моніторингової 

системи аналізу відповідних показників 

Бланк І.А. [3] 

постійно діючий процес виявлення ознак кризових явищ та реалізацію генераль-

ного плану недопущення поширення кризових явищ й стагнації розвитку 

підприємства, який здійснюється протягом усього періоду його функціонування 

Винокурова О.І. [4]  

безперервний процес впливу на об’єкт управління за допомогою сукупності ме-

тодів, способів і прийомів, що дозволяють спрогнозувати, запобігти, розпізнати 

і подолати кризові явища, які виникають на всіх етапах життєвого циклу 

підприємства, розробити ефективні управлінські рішення для забезпечення 

фінансової стійкості, конкурентоспроможності та зростання ринкової вартості 

суб’єкта господарювання 

Дж. Кейнс [7] 
система заходів з боку держави, спрямованих на забезпечення відновлення і 

стабілізацію розвитку економічної системи 

Біловол Р.І. [2] Ліго-

ненко Л.О. [9], 

Терещенко О.О. [10] 

частина загальної системи менеджменту на підприємстві під час виникнення 

кризової ситуації 

Коротков Е.М. [8] 

управління, в якому належним чином налагоджено передбачення кризи, аналіз її 

симптомів, заходи по мінімізації негативного впливу і використання позитивних 

факторів для подальшого розвитку підприємства 

 

Проаналізувавши наявні трактування поняття 

«антикризове управління», можна виокремити такі 

цілі:  

1) фінансова стабілізація підприємства;  

2) локалізація кризових явищ;  

3) недопущення банкрутства підприємства;  

4) виведення підприємства зі стану юридич-

ного банкрутства;  

5) запобігання повторенню кризи. 

Зважаючи на існуючі визначення сутності ан-

тикризового управління можна зробити висновок, 

що в сучасних умовах антикризове управління 

направлене не лише на попередження розвитку 

криз та кризових ситуацій, проте і на адаптацію си-

стеми управління до змін в зовнішньому середо-

вищі підприємства, що сприятиме сталому ро-

звитку. У зв’язку з цим виникає необхідність фор-

мування на підприємстві системи антикризового 

управління, яка повинна забезпечувати постійний 

моніторинг кризових явищ, здійснювати пла-

нування, організацію та реалізацію антикризових 

заходів з метою збереження початкових позитив-

них характеристик підприємства, а також віднов-

лення його ефективного функціонування. До голов-

них елементів системи антикризового управління 

підприємством доцільно віднести: предмет, мету, 

принципи, функції, нормативно-правове та мето-

дичне забезпечення, а також процес його 

здійснення [7]. 

Предметом антикризового управління є перед-

бачувані та реальні причини кризи, фактори, що її 

викликають, симптоми й наслідки, до яких вона 

призводить, тобто всі прояви порушення рівноваги, 

що спричиняють загрозу настання та розвитку 

кризи. Головною метою антикризового управління 

є створення умов для стійкого функціонування 

підприємств на ринку у відповідь на будь-які еко-

номічні, політичні і соціальні перетворення в 

країні, розробка стратегічних альтернатив на основі 

прогнозування та передбачення розвитку ситуації, 

уникнення фінансових проблем та подолання за-

грози банкрутства з найменшими втратами, впро-

вадження інноваційних змін у діяльність (рис. 1). 
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Рис. 1. Сутність антикризового управління діяльністю підприємств [5] 

 

Успішність антикризового управління вели-

кою мірою залежить від дотримання притаманних 

йому функцій та принципів. У системі антикризо-

вого управління дослідники виділяють такі 

функції: визначення цілей, планування, організації, 

мотивації та контролю. Під принципами антикризо-

вого управління прийнято розуміти правила по-

ведінки, відповідно до яких здійснюються ті чи 

інші завдання управління, підвищується потенціал 

управління та удосконалюється організація відно-

син об’єкта управління із середовищем його 

функціонування.  

Антикризове управління вивчають як 

невід’ємну складову загальної системи управління 

підприємством, тому воно повинно ґрунтуватися як 

на загальних принципах управління, так і на 

індивідуальних. Індивідуальні принципи антикри-

зового управління варто розглянути у рамках анти-

кризового менеджменту, антикризових рішень та 

антикризового процесу. Методичне та нормативно-

правове забезпечення займає визначне положення у 

системі антикризового управління підприємством. 

В основі останнього лежить законодавство про 

банкрутство, податкове законодавство й окремі 

нормативні акти, що регулюють фінансові відно-

сини між підприємствами та іншими суб’єктами 

господарювання.  

Об’єктом антикризового управління є виник-

нення та поглиблення кризи розвитку підприєм-

ства, її усунення й запобігання [6].  

Суб’єктами системи антикризового управ-

ління є певні особи, які володіють знаннями, 

наділені спеціальною компетенцією та необ-

хідними ресурсами, і які здійснюють цілеспрямо-

вані дії з метою забезпечення виконання завдань да-

ної системи [12].  

До суб’єктів антикризового управління 

підприємством як керуючої підсистеми належать: 

власник підприємства, економіст-фінансист 

(фінансовий директор), функціональний антикри-

зовий менеджер (співробітник підприємства), 

функціональний антикризовий менеджер 

(співробітник консалтингової служби), представ-

ник санатора, представник кредиторів, фахівці 

Агентства з питань банкрутства та інших держав-

них органів. 

Антикризове управління проводиться за 

наступними напрямками [7]:  

– виділення пріоритетних підходів у госпо-

дарській діяльності тобто своєрідних пунктів зрос-

тання, які сприяють підвищенню ділової актив-

ності; – обґрунтоване прогнозування ресурсного за-

безпечення;  

– визначення якісних і кількісних критеріїв 

оцінки проведеної роботи, а також можливості вне-

сення коректив у дії, впроваджені на підприємстві. 

Внутрішні механізми фінансової стабілізації дозво-

ляють підприємству мобілізувати власні ресурси на 

основі прийомів і методів антикризового управ-

ління.  

Існують відмінності у аспектах антикризового 

управління діяльністю підприємств та санації у до-

слідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. На 

відмінну від вітчизняних науковців, які антикри-

зове управління визначають як сукупність певних 
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ства (прийняття 

рішень) 

Стабілізація нестійкості ситу-

ації та ліквідація негативних 

чинників (керованість) 

 

Мінімізація втрат і 

втрачених можливо-

стей підприємства 

Превентивне управління 

кризовим станом 

Управління за умов 

кризи 

Управління процеду-

рами виходу з кризового 

стану 

Управління 

функціонуванням 

підприємства 

Управління розвитком 

підприємства 

АНТИКРИЗОВЕУПРАВЛІННЯ 



Slovak international scientific journal # 43, (2020) 49 

процедур, та послідовність конкретних заходів, за-

рубіжні економісти вважають, що антикризовому 

управлінню характерні прояви суспільних ко-

мунікацій та акцентують на необхідності зв'язків із 

громадськістю. 

Відповідно тому у європейських країнах та ін-

ших розвинених країнах світу набула поширення 

особлива антикризова політика, що включає значну 

кількість процесуальних заходів щодо недопу-

щення банкрутства та процедури задля максималь-

ного задоволення вимог кредиторів підприєм-

ствами-боржниками. Крім того, у закордонній 

сфері антикризового управління підприємницькою 

діяльністю присутні некомерційні організації, які 

сприяють практиці ризик-менеджменту та обміну 

ідеями задля запобігання кризовим ситуаціям [7]. 

У процесі розробки антикризових процедур 

для управління суб'єктами господарювання в 

Україні необхідно враховувати досвід провідних 

країн світу. Пріоритетним повинні стати збере-

ження життєздатності підприємств та створення пе-

редумов для співіснування підприємницьких струк-

тур. 

Згідно з даними ВГСУ з початку 2020 року в 

Україні зафіксовано 61 повідомлення про введення 

процедури санації в судовому порядку, 2031 по-

відомлення про визнання боржника банкрутом і 

відкриття ліквідаційної процедури і 1300 оголо-

шень про порушення справи про банкрутство. 

Банкрутом є не кожний неплатоспроможний 

суб’єкт підприємницької діяльності, а лише такий, 

що визнаний господарським судом як нездатний 

виплатити свої грошові зобов’язання. З одного боку 

банкрутство діє як регулятор ринкової економіки, 

основним призначенням якого є виведення з ринку 

слабких та збиткових гравців. Проте, з іншого – 

необхідним є забезпечення успішної роботи 

підприємницьких структур та впровадження опера-

тивних заходів санації. Рівень банкрутства та збит-

ковості у підприємницькій діяльності в Україні що-

року зростає. 

Основними чинниками, що спричинили таку 

тенденцію є: інфляційні процеси (індекс інфляції в 

Україні в 2018 році був найбільшим і склав 143,3%, 

для порівняння в 2017 році – 124,9%, а в 2016 – 

100,5%); несприятливі політичні та економічні 

умови (у тому числі зростання цін та ПММ, збіль-

шення собівартості продукції); нестабільний ва-

лютний ринок, що призводить до послаблення 

гривні. 

Складовими державного інструментарію у си-

стемі антикризового управління та протидії 

банкрутству у підприємницькій діяльності повинні 

бути: наявність ефективної державної підтримки 

збиткових підприємств; вплив на діяльність 

підприємств ще на стадії створення певної 

підприємницької структури; встановлення кон-

тролю на державному рівні за проведенням окре-

мих господарських операцій; державний контроль 

за веденням бізнесу у рівних та справедливих умо-

вах; проведення моніторингу за функціонуванням у 

банківсько-кредитній сфері та діяльністю фінансо-

вих посередників; створення організацій, що 

здійснюватимуть розробку методології антикризо-

вого управління, надаватимуть рекомендації та 

консалтингову допомогу кризовим підприємствам 

[5]. 

Основним інструментом системи антикризо-

вого управління промисловим підприємством є ор-

ганізаційно-економічний механізм управління, ро-

зробка і впровадження якого має стимулювати еко-

номічний розвиток за допомогою цілісного та 

ефективного використання економічного потен-

ціалу підприємства, забезпечувати своєчасність, 

адекватність передбачення можливих відхилень від 

плану і цільової установки підприємства, як певної 

мікроекономічної системи. 

Необхідними властивостями організаційно-

економічного механізму антикризового управління 

є наявність механізмів адаптації системи до зміни 

умов діяльності; адекватність прийнятих управлін-

ських рішень ситуації, яка склалася; нестандарт-

ність методів аналізу та управління; наявність ре-

ально діючої системи мотивації персоналу; викори-

стання механізмів інтеграції; наявність механізму 

постійного моніторингу (діагностики) діяльності 

підприємства і факторів зовнішнього середовища. 

В умовах затяжної економічної кризи в країні 

одним із основних завдань управління підприєм-

ством має бути створення ефективної системи ан-

тикризового менеджменту. Антикризове управ-

ління є функцією менеджменту, яка забезпечує: 

уникнення кризових ситуацій; зменшення або 

ліквідацію наслідків фінансової кризи на 

підприємстві; забезпечення належного рівня плато-

спроможності. Від ефективності проведення анти-

кризових заходів на підприємствах буде залежати 

їх майбутнє існування чи згортання діяльності. 

Сформовано підхід щодо інтегрування антикризо-

вого управління підприємством в систему фінансо-

вого управління. 

Досягнення цілей антикризового управління 

значною мірою залежить від діагностики фінансо-

вого стану підприємства, контролю і своєчасного 

запобігання кризовим ситуаціям. Своєчасну та 

якісну діагностику, а потім і профілактичну роботу 

можна визнавати як головне завдання управління 

підприємством взагалі і кризовим зокрема. Саме 

діагностика є найскладнішим етапом антикризо-

вого фінансового управління, вона повинна 

здійснюватися постійно, щоб своєчасно виявити 

ознаки кризи. Початком антикризового управління 

на підприємстві є виявлення ранніх ознак кризи та 

ідентифікація фінансового стану підприємства. 

Глибина і тривалість періоду кризи залежить від 

початкового фінансового стану підприємства, сту-

пеня впливу зовнішнього середовища та гнучкості 

системи управління. Сукупність таких заходів, ме-

тодів, важелів та інструментів у науковій літературі 

розкривається через поняття механізму антикризо-

вого управління 

Під механізмом антикризового управління ро-

зуміємо систему цілеспрямованого впливу на 

фінансово-господарську діяльність підприємства, 

що дозволяє попередити, подолати та знизити 



50 Slovak international scientific journal # 43, (2020) 

ймовірності виникнення фінансової кризи і одно-

часно утримувати фінансову стійкість та стабіль-

ний розвиток підприємства. Реалізація механізму 

антикризового управління підприємства покликана 

стабілізувати процес діяльності суб’єкта господа-

рювання, збільшити гнучкість, адаптивність та 

стійкість до змін зовнішнього середовища й дії 

негативних факторів, забезпечити більшу високу 

ефективність використання наявних фінансових ре-

сурсів [6]. 

 Для вибору відповідного фінансового ме-

ханізму захисту від кризи, перш за все, необхідно 

визначити її масштаб (табл. 2). 

Таблиця 2  

Масштаби кризового стану підприємства й можливі шляхи виходу з нього [7] 

Імовірність банкрутства за ре-

зультатами діагностики 

Масштаб кризового 

стану підприємства 
Спосіб реагування 

Можлива Легка криза 
Нормалізація поточної фінансової 

діяльності 

Висока Важка криза 
Повне використання внутрішніх ме-

ханізмів фінансової стабілізації 

Дуже висока Катастрофа 
Пошук ефективних форм санації (при 

невдачі – ліквідація) 

 

У працях відомих економістів виділяються 

такі методи антикризового управління: моніторинг, 

диверсифікація, реструктуризація та санація 

підприємства. Методом, який потрібно застосо-

вувати на всіх фазах кризи, є моніторинг фінансо-

вого стану підприємства, бо саме фінансовий стан 

відображає результати його діяльності. 

У працях відомих економістів виділяються 

такі методи антикризового управління: моніторинг, 

диверсифікація, реструктуризація та санація 

підприємства. Методом, який потрібно застосо-

вувати на всіх фазах кризи, є моніторинг фінансо-

вого стану підприємства, бо саме фінансовий стан 

відображає результати його діяльності.  

Якісно та вчасно здійснена діагностика 

підприємства формує відповідну аналітичну основу 

для створення антикризової програми підприєм-

ства, розробки комплексу доцільних та відповідних 

дослідженим умовам антикризових заходів, та за-

безпечує сприятливі передумови для вдалого 

вирішення задач по виявленню, попередженню та 

подоланню кризи. 

Досягнення цілей антикризового управління 

значною мірою залежить від діагностики фінансо-

вого стану підприємства, контролю і своєчасного 

запобігання кризовим ситуаціям. Своєчасну та 

якісну діагностику, а потім і профілактичну роботу 

можна визнавати як головне завдання управління 

підприємством взагалі і кризовим зокрема. Саме 

діагностика є найскладнішим етапом антикризо-

вого фінансового управління, вона повинна 

здійснюватися постійно, щоб своєчасно виявити 

ознаки кризи. Початком антикризового управління 

на підприємстві є виявлення ранніх ознак кризи та 

ідентифікація фінансового стану підприємства. 

Основною метою діагностики ознак кризи на 

підприємстві є підготовка інформації для аналізу 

та первинна її обробка задля здійснення 

відповідних рішень щодо управління підприєм-

ством, у тому числі й антикризового, протягом усь-

ого етапу життєдіяльності підприємства залежно 

від характеру отримуваної інформації. 

Результати економічної діагностики базуються 

відповідно на аналізі поточної діяльності підприєм-

ства, превентивної (попередньої) інформації та пер-

спективного аналізу результатів виробничо-госпо-

дарської та фінансової діяльності підприємства та 

впливають на програму розвитку підприємства та 

його стратегічний вибір. Різновидність діагностики 

кризового стану підприємства схематично відобра-

жена на рисунку 2. 

Діагностика та аналіз кризи на підприємстві 

залежить від фази прояву кризи. На передкризо-

вому етапі здійснюється базовий (фундаменталь-

ний) аналіз можливості виникнення кризових явищ, 

що включає використання моделей та показників 

ймовірності банкрутства (мето Альтмана, метод 

Бівера, модель Аароні-Джонса-Сворі та ін.), ме-

тодів оцінки ризиків (метод Монте-Карло, аналіз 

сценаріїв, метод критичних значень, метод експерт-

них оцінок, метод дерева рішень), аналізу перспек-

тив виникнення криз у галузі, аналізу портфельних 

активів. 
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Рис. 2. Типи діагностики кризового стану підприємства [9] 

  
На фазі «збурення» кризи проводиться аналіз 

відповідності проведених антикризових заходів ха-
рактеру кризи: аналіз ефективності господарської 
діяльності у порівнянні із середньоринковим зна-
ченням. Аналіз ефективності диференціації порт-
фелю активів, аналіз виробничо-технічних показ-
ників підприємства, аналіз відповідності витрат об-
сягу виробництва та прибутку. 

Під час етапу «розгону» кризи слід звернутися 
до таких методів діагностики кризового стану: ви-
користання ймовірнісних методів оцінки ризику 
(метод аналогій. Аналіз чутливості, аналіз сце-
наріїв), альтернативний аналіз короткострокових 
перспектив кризи в галузі з використанням техніч-
ного аналізу фондового ринку. 

За умов, коли підприємство знаходиться в 
«апогеї» кризи, аналіз його стану на основі поточ-
них антикризових заходів проводиться за такими 
методами: експрес-аналіз фінансових коефіцієнтів 
(ліквідності, фінансової стійкості, ділової актив-
ності, прибутковості), аналіз із використанням мо-
делі-діаграми «DU PONT», аналіз динаміки кризи у 
галузі та технічний аналіз фондового ринку. 

Повернення до нормального стану 
функціонування підприємства також містить при-
ховані ризики, тому на цьому етапі слід 
здійснювати короткостроковий аналіз динаміки 
негативних проявів та середньостроковий прогноз 
шляхом аналізу фінансових коефіцієнтів, аналізу та 
оцінювання ризиків, експрес-аналізу ефективності 
господарської діяльності, порівняння із конкурен-
тами та середнім значенням по ринку. 

На етапі «заспокоєння» кризи застосовується 

фундаментальний аналіз втрачених можливостей, у 
тому числі поглиблений аналіз ефективності госпо-
дарської діяльності, використання ймовірнісних 
методів оцінки ризику, оцінювання впливу несисте-
матичних ризиків. 

Післякризовий стан підприємства потребує 
постійного моніторингу за його станом та діагно-
стику можливих загроз, комплексного аналізу роз-
мірів збитків та збереження потенціалу шляхом 
аналізу техніко-організаційного рівня та умов виро-
бництва, аналізу використання виробничих ре-
сурсів, аналізу перспектив кризи у галузі, викори-
стання глобальних узагальнених показників 
ймовірності банкрутства, оцінки бізнесу та опе-
раційної діяльності. 

Глибина і тривалість періоду кризи залежить 
від початкового фінансового стану підприємства, 
ступеня впливу зовнішнього середовища та гнуч-
кості системи управління. Для вибору відповідного 
фінансового механізму захисту від кризи, перш за 
все, необхідно визначити її масштаб. 

Сьогодні доцільно виділяти три основні види 
механізму антикризового управління (рис. 3). А 
комплексне застосування механізму антикризового 
управління забезпечує конструктивну реакцію на 
зміни, які загрожують нормальному 
функціонуванню підприємства. 

Механізм антикризового управління є засобом 
впливу на послідовність і взаємообумовленість еко-
номічних процесів, що забезпечують конструк-
тивну реакцію на зміни, які загрожують нормаль-
ному функціонуванню підприємства. 

Типи діагно-

стики кризо-

вого стану 

підприємства 

Аналіз поточних 

процесів управ-

ління 

Діагностика 

відхилень від 

нормального 

стану 

Експрес-

діагностика 

Аналіз превен-

тивної санації 

Діагностика за 

симптомами 

кризи 

Системна 

діагностика 

Програмно-

комплексна 

діагностика 
 

Предметно 

диференційо-

вана діагно-

стика 

Аналіз кризового 

стану 

Діагностика кри-

зових явищ 

Оцінювання стану підприємства та рівня управління 
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Рис. 3. Структурно логічна схема вибору механізму антикризового управління [2; 3; 7] 

 

Формування таких видів механізму ґрун-

тується на необхідності посилення інтеграційних 

процесів, що дозволяють концентрувати зусилля й 

більш ефективно використовувати потенціал 

підприємства, а також на диверсифікації управ-

ління; юридичній та соціальній відповідальності 

вищого менеджменту підприємства перед праців-

никами, споживачами, суспільством.  

Важливими інструментами антикризового 

управління є криза-менеджмент, стратегічне управ-

ління, ризик-менеджмент, банкрутство, реін-

жинірінг, бенчмаркетинг, реструктуризація. На ос-

нові викладеного матеріалу можна визначити певну 

послідовність процесу антикризового фінансового 

управління, який включає низку основних етапів 

(рис. 4). 
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Рис. 4 Основні етапи антикризового фінансового управління підприємством [12] 

 

Складовими механізму антикризового управління являються принципи, мета і завдання, суб’єкти і 

об’єкт та етапи здійснення антикризового управління (рис. 5). 

Етапи антикризового фінансового управління 

Здійснення безперервного моніторингу фінансового стану підприємства 

з метою раннього виявлення симптомів фінансової кризи 
 

Розробка блоку профілактичних заходів щодо попередження фінансової 

кризи при діагностуванні передкризового фінансового стану підприємства 
 

Ототожнення параметрів фінансової кризи при діагностуванні її 

настання 

Виявлення і дослідження причин виникнення фінансової кризи 

підприємства та чинників, що генерують загрозу її поглиблення 
 

Оцінка потенційних фінансових можливостей підприємства з подо-

лання фінансової кризи 

Вибір механізмів і напрямів фінансової стабілізації підприємства, адек-

ватних масштабам його кризового фінансового стану 

Розробка та реалізація комплексної програми виведення підприємства з 

фінансової кризи 
 

Контроль реалізації програми виведення підприємства з фінансової 

кризи 

Розробка та реалізація заходів щодо усунення підприємством негатив-

них наслідків фінансової кризи 
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Рис. 5 Складові механізму антикризового управління [4] 

 

Механізм антикризового управління – полягає 

в тому, що вона відображає кошти, своєрідні важелі 

і методи, за допомогою яких здійснюється вплив, 

що враховує небезпеки і реальність кризових ситу-

ацій. Це специфічні засоби впливу, наприклад ре-

структуризація боргу, продаж активів з правом зво-

ротної оренди, впровадження в процес виробництва 

інноваційних технологій і багато інших. До них мо-

жуть відноситися і спеціальні функції управління, 

такі як цілеспрямоване посилення певних видів мо-

тивації персоналу, введення особливих форм кон-

тролю для реалізації позитивних інновацій та 

підвищення продуктивності праці. Мети антикри-

зового управління, поставлені перед конкретними 

підрозділами, також входять до складу впливають 

засобів антикризового управління. 

Багато засоби впливу, що утворюють механізм 

антикризового управління, входять до складу за-

собів звичайного управління, проте в антикризо-

вому управлінні часто застосовуються засоби, які, 

як правило, не використовуються або недостатньо 

використовуються при звичайному управлінні: 

звільнення персоналу, скорочення обсягів вироб-

ництва для продажу зайвих запасів на складах, реін-

жиніринг та ін 

Механізм антикризового управління фор-

мується за допомогою його спеціального проекту-

вання. При його формуванні необхідно керуватися 

специфічними принципами. 

Основними факторами, що впливають на фор-

мування механізму антикризового управління, є 

наступні: 

1. Причина настав або передбачуваного кризи. 

2. Тимчасові параметри кризи. 

3. Конкурентоспроможність фірми. 

4. Сучасні умови ведення бізнесу. 

5. Людський фактор. 

6. Обсяг фінансових коштів, які фірма може ге-

нерувати як з власних, так і з позикових джерел. 

7. Напрямок розвитку організації, її стратегія. 

8. Якість діагностики кризової ситуації. 

9. Кон'юнктура ринків виробленої продукції, 

на які може вийти фірма при перепрофілюванні ви-

робництва. 

10. Ефективність існуючого, якщо вже є його 

конструкція, механізму антикризового управління. 

11. Технологія управління. 

12. Інформаційне забезпечення. 

Організації, що формують механізм антикри-

зового управління завчасно - до настання кризи або 

до прояву його важких наслідків, можуть уникнути 

кризи, безболісно його пережити або успішно подо-

лати.  

Підвищення ефективності формування ме-

ханізму антикризового управління залежить: 

- Від моніторингу ринкової ситуації та прогно-

зування її змін; 

- Регулярної діагностики кризових явищ з ме-

тою раннього виявлення ознак найнебезпечніших 

проявів ймовірних криз; 

- Мобілізації ресурсів антикризового управ-

ління; 

- Мотивації фахівців до підвищення професіо-

налізму та посилення їх зацікавленості в подоланні 

кризових явищ; 

- Аналізу факторів вибору засобів антикризо-

вого управління та системного використання прин-

ципів їх вибору. 

Розробка дієвих антикризових фінансових за-

ходів передбачає можливість внесення корективів в 

управлінні підприємством, що дозволяє підвищити 

його життєздатність, зокрема, відновити платос-

проможність. Однак необхідно враховувати, що 

життєздатність підприємства змінюється у процесі 

здійснення господарської діяльності, адже 

змінюється склад і структура коштів, джерел їх 

формування, наявність і потреба у фінансових, ви-

Суб’єкти антикри-

зового управління 

Мета антикризо-
вого управління 

Об’єкт антикризового 

управління 

Принципи антикри-

зового управління 

Завдання антикри-

зового управління 

Система антикризового 

управління 

 

Етапи антикризо-

вого управління 

Діагностика 

фінансової кризи 

Фактори кризового 
фінансового розвитку: 
- зовнішні (екзогенні) 
- внутрішні (ендогенні) 
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робничих ресурсах, персоналі, і тому саме за допо-

могою оперативного менеджменту можливо вчасно 

відновити платоспроможність. За допомогою дезін-

вестування відновлення платоспроможності відбу-

вається за рахунок вилучення частки інвестованого 

капіталу шляхом продажу активів або недостат-

ність інвестування основних засобів підприємства, 

що характеризується від’ємним значенням показ-

ника чистих інвестицій. 

Підвищити життєздатність бізнесу можливо за 

рахунок відновлення фінансової стійкості, тобто та-

кого стану фінансової діяльності підприємства, за 

якого потреба в прирості активів балансується з 

можливостями формування підприємством фінан-

сових ресурсів за рахунок власних джерел. Ме-

неджмент грошовими потоками у системі дієвих 

антикризових заходів передбачає розробку та ре-

алізацію управлінських рішень щодо формування, 

розподілу та використання грошових коштів, ор-

ганізації їх обороту, що спрямовані на забезпечення 

фінансової рівноваги підприємства, що входить до 

стратегічного механізму фінансової стабілізації на 

тривалий період [3]. 

Отже, антикризове фінансове управління до-

цільно застосовувати як на підприємствах що є бла-

гополучними, так і на підприємствах, які вже опи-

нилися у стані фінансової кризи. За 

функціонування підприємства в нормальних умо-

вах, основним завданням такого управління є попе-

редження, своєчасне реагування і профілактика 

фінансової кризи, а в кризовій ситуації – подолання 

вже наявної фінансової кризи і фінансове оздоров-

лення підприємства. 

В умовах затяжної економічної кризи в країні 

одним із основних завдань управління підприєм-

ством має бути створення ефективної системи ан-

тикризового менеджменту. Антикризове управ-

ління є функцією менеджменту, яка забезпечує: 

уникнення кризових ситуацій; зменшення або 

ліквідацію наслідків фінансової кризи на 

підприємстві; забезпечення належного рівня плато-

спроможності. Від ефективності проведення анти-

кризових заходів на підприємствах буде залежати 

їх майбутнє існування чи згортання діяльності. 

Сформовано підхід щодо інтегрування антикризо-

вого управління підприємством в систему фінансо-

вого управління. 

Антикризове фінансове управління тісно 

пов’язане з фінансовими кризами. Фінансові кризи 

є підвидом кризових явищ, які можуть бути на 

підприємстві. Саме вони завдають найбільшої 

шкоди економіці підприємства і спричиняють 

банкрутства. 

Головна мета антикризового фінансового 

управління – встановлення управління, яке здатне 

передбачати, попередити, подолати та знизити 

ймовірність виникнення фінансової кризи й одно-

часно утримувати фінансову стійкість та стабіль-

ний розвиток підприємства.  

Досягнення цілей антикризового управління 

значною мірою залежить від діагностики фінансо-

вого стану підприємства, контролю і своєчасного 

запобігання кризовим ситуаціям. Своєчасну та 

якісну діагностику, а потім і профілактичну роботу 

можна визнавати як головне завдання управління 

підприємством взагалі і кризовим зокрема. Саме 

діагностика є найскладнішим етапом антикризо-

вого фінансового управління, вона повинна 

здійснюватися постійно, щоб своєчасно виявити 

ознаки кризи. 

Механізм антикризового управління є засобом 

впливу на послідовність і взаємообумовленість еко-

номічних процесів, що забезпечують конструк-

тивну реакцію на зміни, які загрожують нормаль-

ному функціонуванню підприємства. 

На основі викладеного матеріалу можна визна-

чити певну послідовність процесу антикризового 

фінансового управління, який включає низку ос-

новних етапів: 

1. Здійснення постійного моніторингу фінан-

сового стану господарюючого суб’єкта з метою 

раннього виявлення ознак його кризового розвитку. 

Цей етап передбачає збільшення уваги при моніто-

рингу зовнішнього і внутрішнього середовища, а 

також виявлення відхилень параметрів ситуації від 

норми, що свідчить про ранні ознаки кризи. 

2. Визначення масштабів кризового стану гос-

подарюючого суб’єкта. 

Напрями фінансової стратегії та системи пла-

нових і нормативних фінансових показників визна-

чають фінансову діяльність підприємства. У 

випадку наявних відхилень можна встановити мас-

штаби кризового стану підприємства. 

3. Дослідження основних чинників, що впли-

вають на кризовий розвиток підприємства. Чин-

ники групуються за основними характерними озна-

ками: чинники, які безпосередньо впливають на 

масштаби і форми кризової ситуації, та чинники, 

які можуть впливати на діяльність підприємства. 

4. Формування системи цілей виходу господа-

рюючого суб’єкта із кризового стану, що відповідає 

його масштабам. На цьому етапі управління має 

бути спрямоване на досягнення таких цілей: забез-

печення фінансового оздоровлення підприємства за 

допомогою наявних внутрішніх резервів, викори-

стання при необхідності зовнішньої допомоги та 

зміна фінансової стратегії з метою забезпечення 

стійкого економічного зростання господарюючого 

суб’єкта. 

5. Вибір і використання діючих внутрішніх ме-

ханізмів фінансової стабілізації підприємства. 

Внутрішні механізми фінансової стабілізації по-

кликані забезпечити реалізацію термінових заходів 

для відновлення платоспроможності та фінансової 

стійкості підприємства за рахунок внутрішніх ре-

зервів. 

6. Вибір ефективних форм санації підприєм-

ства. Якщо масштаби кризового стану не дозволя-

ють вийти з нього за рахунок внутрішніх резервів, 

господарюючий суб’єкт змушений звернутися до 

зовнішньої допомоги, що має форму санації. 

7. Забезпечення контролю результатів розроб-

лених заходів щодо виведення підприємства з 

фінансової кризи. Саме з огляду на важливість ре-

алізації розроблених заходів, контролю повинна 
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приділятися особлива увага. Функція контролю по-

кладається на керівництво підприємства. 

Здійснення антикризового управління за цими ета-

пами забезпечить досягнення його головної мети – 

забезпечення стабільного положення на ринку еко-

номічних, політичних і соціальних перетворень на 

основі упереджуючих стратегічних заходів. 

Висновки і пропозиції. В умовах затяжної 

економічної кризи в країні одним із основних зав-

дань управління підприємством має бути створення 

ефективної системи антикризового менеджменту. 

Антикризове управління є функцією менеджменту, 

яка забезпечує: уникнення кризових ситуацій; 

зменшення або ліквідацію наслідків фінансової 

кризи на підприємстві; забезпечення належного 

рівня платоспроможності. Від ефективності прове-

дення антикризових заходів на підприємствах буде 

залежати їх майбутнє існування чи згортання діяль-

ності. Сформовано підхід щодо інтегрування анти-

кризового управління підприємством в систему 

фінансового управління. 

Антикризове фінансове управління тісно 

пов’язане з фінансовими кризами. Фінансові кризи 

є підвидом кризових явищ, які можуть бути на 

підприємстві. Саме вони завдають найбільшої 

шкоди економіці підприємства і спричиняють 

банкрутства. 

Головна мета антикризового фінансового 

управління – встановлення управління, яке здатне 

передбачати, попередити, подолати та знизити 

ймовірність виникнення фінансової кризи й одно-

часно утримувати фінансову стійкість та стабіль-

ний розвиток підприємства.  

Досягнення цілей антикризового управління 

значною мірою залежить від діагностики фінансо-

вого стану підприємства, контролю і своєчасного 

запобігання кризовим ситуаціям. Своєчасну та 

якісну діагностику, а потім і профілактичну роботу 

можна визнавати як головне завдання управління 

підприємством взагалі і кризовим зокрема. Саме 

діагностика є найскладнішим етапом антикризо-

вого фінансового управління, вона повинна 

здійснюватися постійно, щоб своєчасно виявити 

ознаки кризи. 

Механізм антикризового управління є засобом 

впливу на послідовність і взаємообумовленість еко-

номічних процесів, що забезпечують конструк-

тивну реакцію на зміни, які загрожують нормаль-

ному функціонуванню підприємства. 
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Анотація 
У статті розглядається структура системи кадрового менеджменту Державної прикордонної служби 

України.  

Доведено, що розвиток стійкої взаємодії елементів системи кадрового менеджменту ДПСУ забезпе-

чується внаслідок узгодженого функціонування в ній наступних типів кадрового менеджменту ор-

ганізацією: традиційного; адміністративного; самоорганізації; організаційно-структурного управління, 

спрямованого на забезпечення взаємозв'язку між структурними підрозділами в самій ДПСУ.  

Застосування такого підходу дозволяє розвивати в Державній прикордонній службі України ор-

ганізаційну систему кадрового менеджменту. 

Abstract 
The features of personnel management structure of the State Border Guard Service of Ukraine are considered 

in the article.  

It is proved that the development of stable interaction of the elements of the system of personnel management 

of the State Border Guard Service of Ukraine is ensured due to the coordinated functioning in it of the following 

types of personnel management of the organization: traditional management; the administrative management; self-

organization; organizational and structural management aimed at ensuring the interconnection between the struc-

tural units within the State Border Guard Service of Ukraine.  

The application of this approach allows to be development of an organizational personnel management system 

in of the State Border Guard Service of Ukraine.  

Ключові слова: кадровий менеджмент Державної прикордонної служби України, система, службово-
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Постановка проблеми. В умовах перманент-

ної ескалації військової загрози на кордоні Україні 

питання забезпечення розвитку кадрового менедж-

менту в Державній прикордонній службі України 

має бути предметом постійного наукового пошуку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Управління персоналом Державної прикордонної 

служби України неодноразово ставало об’єктом на-

укової уваги П. Гобатюка [1], В. Довганя [2], Г. 

Магася [3], О. Мейка [4], С. Шарапа [5]. Проте роз-

виток системи кадрового менеджменту не привер-

нув уваги дослідників.  

Метою статті є обґрунтування структури сис-

теми кадрового менеджменту Державної прикор-

донної служби України. 

Викладення основного матеріалу. Розвиток 

кадрового менеджменту в ДПСУ доцільно розгля-

дати як процес формування в ній взаємопов'язаних 

елементів, які обумовлюють єдність системи кадро-

вого менеджменту. Тому саме дослідження ро-

звитку системи кадрового менеджменту в ДПСУ 

доцільно здійснити за допомогою аналізу 

функціонування її підсистем, елементів і системи в 

цілому. 

Теоретична інтерпретація системи [6, с. 21] як 

цілісного утворення дозволяє розглянути розвиток 

системи кадрового менеджменту в ДПСУ у кон-

тексті взаємодії її підсистем та елементів, через 

низку наступних ознак:  

а) централізованість системи кадрового менедж-

менту характеризується тим, що в ній рішення прий-

маються однією особою (в одному центрі) і охо-

плюють об'єкт управління в цілому. Відмітна особ-

ливість такої системи кадрового менеджменту 

полягає в тому, що в основі механізму її 

функціонування провідна роль відводиться діяль-

ності центру щодо здійснення планування, коорди-

нації та контролю управлінської діяльності щодо 

об'єкта управління. 
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б) ієрархічність системи кадрового менедж-

менту передбачає ієрархічну сукупність взаємодію-

чих рівнів і цілісність функціонування ДПСУ. 

Відносно ДПСУ інституціоналізована трирівнева си-

стема кадрового менеджменту, що включає такі 

рівні: вищий – діяльність Адміністрації ДПСУ; се-

редній – представлений діяльністю органів кадро-

вого менеджменту регіональних управлінь; нижній 

– органи кадрового менеджменту частин і 

підрозділів (заступники командирів частин 

(підрозділів) з виховної роботи), які безпосередньо 

охороняють державний кордон. 

в) організаційно-структурна система кадрового 

менеджменту включає сукупність взаємопов'яза-

них організаційних структур, які здійснюють 

розподіл функцій, завдань і повноважень всієї си-

стеми за її організаційно-структурними елементами 

(підрозділами) щодо досягнення спільної мети кад-

рового менеджменту. В ДПСУ сформована ор-

ганізаційно-структурна система кадрового менедж-

менту: суб'єкт управління (суб'єктна підсистема); 

об'єкт управління (об'єктна підсистема); ор-

ганізаційні та управлінські відносини (підсистема 

відносин); функції управління (підсистема управ-

лінської діяльності).  

Розвиток централізованої, ієрархічної, а також 

організаційно-структурної систем кадрового ме-

неджменту сприяла формуванню окремих її підси-

стем та елементів, що містять: підсистему кадрового 

менеджменту організацій; підсистему діяльності ор-

ганів кадрового менеджменту. 

Дослідження ДПСУ як складної державної, війсь-

ково-соціальної організації обумовлено наявністю 

істотних ознак формальної організації. 

У нашому випадку організацію необхідно 

розглядати як організаційну систему кадрового ме-

неджменту, що дає можливість класифікувати типи 

соціальних організацій в ДПСУ за такими підста-

вами: 

а) за істотними ознаками – сама ДПСУ є фор-

мальною організацією, заснованою на адміністратив-

них принципах побудови і функціонування;  

б) за структурними елементами – структурні 

підрозділи, до яких належать: прикордонні загони, до 

складу яких можуть входити прикордонні коменда-

тури, відділи прикордонної служби, прикордонні 

застави, контрольно-пропускні пункти, відділення 

прикордонного контролю;  

в) за допоміжними напрямами діяльності 

виділяються організації, які виконують забезпечу-

вальні функції організацій ДПСУ [7]. 

До числа таких організацій ДПСУ відносяться: 

Національна академія Державної прикордонної 

служби України, науково-дослідні, експертні, 

військово-медичні організації, навчальні центри, 

центри спеціальної підготовки та інші організації, 

призначені для забезпечення діяльності самої 

ДПСУ.  

Основу розвитку організаційної системи ста-

новить дослідження організаційної структури кад-

рового менеджменту, що включає наступну 

послідовність: виявлення найбільш стійких зако-

номірностей в організаційних структурах кадро-

вого менеджменту та прийняття за ними управлін-

ських рішень; корекція системи цінностей і орієнта-

ції в самій організаційній системі кадрового ме-

неджменту (загальносоціальні, інституційні та 

організаційні компоненти); інформаційне забезпе-

чення щодо здійснення перетворень в ор-

ганізаційній системі кадрового менеджменту; 

проєктування та впровадження сучасних ор-

ганізаційних структур управління; зміна військово-

організаційних і соціальних структур управління; 

впровадження новітніх технологій управління ор-

ганізацією в повсякденну практику; рішення про-

блем, пов’язаних з культурою впровадження ор-

ганізаційних структур кадрового менеджменту (ін-

ституційна культура). 

У процесі розвитку організаційних структур 

кадрового менеджменту реалізуються наступні 

стадії їх формування в ДПСУ: створення, 

зміцнення, вдосконалення. На кожній з цих стадій 

склалася наступна практика управлінських дій. 

На стадії створення організації керівники вив-

чають систему сформованих відносин (політичних, 

військових, соціальних, економічних, службових, 

професійних, оперативних і т.п.) з різних аспектів 

службово-бойової діяльності ДПСУ; проводять 

об’єктивний аналіз потреб і необхідності в ство-

ренні організації; збирають і оцінюють інформацію 

про цілі майбутньої діяльності; виявляють ступінь 

достатності сил і засобів для створення організації, 

а також її важливість, необхідність і перспективи; 

організовують управлінський процес, включаючи 

розстановку кадрів; створюють систему (зони) 

відповідальності щодо кожного рівня управління; 

визначають статусно-рольові функції кожного з ін-

ститутів управління в загальній системі ор-

ганізаційного управління; проектують функціо-

нальні обов’язки; створюють надійну систему ме-

ханізму прийняття рішень. 

На стадії зміцнення організації на перший план 

в діяльності керівника висуваються: рішення ор-

ганізаційних проблем як самої організації, так і 

військових колективів; послідовний розвиток за-

цікавленості та мотивації підлеглих; реалізація 

соціальних проблем, що стоять перед організацією; 

забезпечення балансу між збереженням поточної 

діяльності та поступовим впровадженням інно-

ваційних форм і методів управлінської діяльності; 

оптимізація співвідношення між єдиноначаль-

ністю, централізацією і децентралізацією в системі 

керівництва організацією; впровадження прогре-

сивних технологій управлінської діяльності в кад-

ровий менеджмент. 

На стадії вдосконалення: своєчасне уточнення 

і внесення змін до цільових настанов з планування 

кадрового менеджменту; впровадження нових ін-

новаційних технологій управлінської діяльності; 

внесення відповідних коректив у політику та ідео-

логію організації, а також управлінську діяльність; 

створення необхідних умов для зміцнення потен-

ціалу організації (мотивація, залучення професіо-

налів, забезпечення узгодженості в роботі органів 

кадрового менеджменту тощо). 
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У процесі розвитку організаційної структури 

кадрового менеджменту в ДПСУ сформувалися 

такі рівні: вищий (управлінська діяльність 

Адміністрації ДПСУ), середній (регіональні управ-

ління ДПСУ), нижчий (підрозділи, які безпосе-

редньо охороняють державний кордон). 

Розвиток стійкої взаємодії перерахованих 

вище рівнів в організаційній системі кадрового ме-

неджменту ДПСУ забезпечується внаслідок узгод-

женого функціонування в ній наступних типів кад-

рового менеджменту організацією:  

− традиційного управління організацією, за-

снованого на принципі єдиноначальності;  

− адміністративного управління ор-

ганізацією, що дозволяє застосовувати відповідні 

йому адміністративні методи керівництва і управ-

ління; самоорганізації, яка грунтується на актив-

ному включенні різних категорій військовослуж-

бовців та посадових осіб ДПСУ у процеси вироб-

лення, прийняття та реалізації управлінських 

рішень, пов’язаних з організацією охорони держав-

ного кордону на той чи інший період його охорони 

(осінньо-зимовий або весняно-літній);  

− організаційно-структурного управління, 

спрямованого на забезпечення взаємозв’язку між 

структурними підрозділами в самій ДПСУ. 

Наявність перерахованих вище типів кадро-

вого менеджменту організацією сприяло, з одного 

боку, стійкості ДПСУ (як організації), з іншого – 

розвитку в ній (ДПСУ) наступних видів кадрового 

менеджменту організацією: 

 лінійний – що забезпечує прямий вплив 

керівника на підлеглі структурні підрозділи, а та-

кож зосередження у нього всіх функцій управління 

і повної відповідальності за прийняте управлінське 

рішення та його результати. Лінійна структура 

військово-організаційного управління випливає з 

самої логіки військової організації та є її базовою 

структурою управління. Вона характеризується 

тим, що на чолі кожного структурного підрозділу 

знаходиться керівник-єдиноначальник, наділений 

усіма повноваженнями, який зосереджує в своїх ру-

ках всі функції управління; 

 функціональний – передбачає формальну 

процедуру передачі частини функцій, а також деле-

гування певних повноважень, прав та відповідаль-

ності за подготовку й прийняття управлінського 

рішення відповідного органу управління, який 

спеціалізується на конкретній управлінській діяль-

ності. У межах функціональних структур створю-

ються осередки управління, які направляють 

вказівки і розпорядження нижчестоящим рівням 

управління та контролюють їх виконання; 

 штабний – грунтується на генеруючій ролі 

штабу у вирішенні завдань (службових, військових, 

оперативних, соціальних, матеріально-фінансових, 

технічних і т.п.) з охорони державного кордону. 

При цьому штабні органи на всіх рівнях ор-

ганізаційного управління здійснюють управлінську 

діяльність з організації (аналіз, планування, поста-

новка завдань, контроль) і керівництва охороною 

кордону, а також надання допомоги керівникам у 

вирішенні соціальних проблем;  

 матричний – при якому управлінська діяль-

ність самою організацією (ДПСУ) здійснюється на 

основі досягнення цілей, що випливають з обста-

новки, що складається на державному кордоні. 

Внаслідок чого, основна увага командира (началь-

ника) концентрується не стільки на вдосконаленні 

окремих елементів системи управління, скільки на 

інтеграції всіх видів діяльності, виходячи з кон-

кретних обставин (ситуації). Для цього в існуючу 

структуру управління вводяться тимчасові еле-

менти під конкретні завдання, нові управлінські 

зв’язки, створюються центри прийняття локальних 

управлінських рішень. 

На наш погляд, оптимальне функціонування 

перерахованих вище видів кадрового менеджменту 

організацією, що входять в організаційну систему 

кадрового менеджменту ДПСУ передбачає:  

1) вибір критеріїв, показників та індикаторів 

для оцінки різних видів організаційного управ-

ління;  

2) визначення переліку завдань, покладених на 

кожну структуру організаційної системи управ-

ління;  

3) попереднє визначення найбільш раціональ-

них варіантів розподілу завдань за рівнями ор-

ганізаційної системи управління з урахуванням об-

становки на державному кордоні;  

4) вибір форм, методів, способів, сил і засобів, 

а також визначення динаміки функціонування 

рівнів системи організаційного управління;  

5) визначення значення критеріїв для альтерна-

тивних варіантів і видів організаційного управ-

ління;  

6) коригування переліку завдань, розподіл їх за 

рівнями, силами та засобами;  

7) визначення найбільш раціональної ор-

ганізаційної структури, відповідно до якої оцінки 

критерію приймають екстремальні значення. 

Наприклад, за результатами соціологічного до-

слідження, проведеного автором в січні-квітні 2019 

року, основними критеріями ефективності ор-

ганізаційного управління в ДПСУ є: задоволеність 

службою (70%); авторитет керівника (61%); моти-

вація на успішну роботу (36%); якість управлінсь-

кої праці (31%); дієвість управління (28%); задово-

леність колективом (26%) і ін. В якості основних 

показників організаційного управління виступа-

ють: управлінська ефективність (0.522); управлін-

ські технології (0.502); управлінські умови (0.478); 

управлінська структура (0.474); управлінська по-

ведінка (0.398); управлінська взаємодія (0.320); 

управлінські відносини (0.314). (Індексні ваги 

визначалися від –1 до + 1).  

Висновки та перспективи подальших ро-

звідок. Розвиток системи кадрового менеджменту в 

ДПСУ зумовлений формуванням наступних елементів: 

централізованого, ієрархічного (рівневого), ор-

ганізаційно-структурного, які визначають ор-

ганізаційні межі кадрового менеджменту, а також його 

спрямованість та інституційність. Розвиток ор-

ганізаційної системи кадрового менеджменту в 

ДПСУ тісно пов’язана з організаційною по-

ведінкою, що відображає динаміку управлінських 
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відносин між керівниками і підлеглими, а також ор-

ганізаційними структурами управління, внаслідок 

чого розвиток організаційної системи кадрового 

менеджменту в ДПСУ доцільно розглядати як з 

точки зору структурного (управління структур-

ними підрозділами організації), так і поведінкового 

підходів (управління організаційною поведінкою). 

Застосування такого підходу дозволяє найбільш 

всебічно розглянути ДПСУ як державну військову 

організацію та розвиток в ній системи кадрового 

менеджменту. 
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