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СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА
ОСНОВІ ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ
Постановка проблеми. Світовою спільнотою на Конференції ООН з питань навколишнього
середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р) уперше було визначено пріоритетність духовних та
природоохоронних імперативів над економічними інтересами. З метою зниження загрози численних
протиріч у системі «суспільство–природа» та забезпечення сприятливих умов на майбутнє країнами
світу було прийнято Концепцію сталого розвитку, згідно з якою сталий (збалансований) розвиток – це
соціально-економічно-екологічно збалансований розвиток життєздатного простору, завдяки
врахуванню всіх цінностей і особливостей територій, сучасних і майбутніх інтересів, налагодження
горизонтальної та вертикальної співпраці суб’єктів діяльності на узгоджених засадах.
Приєднуючись до світової спільноти щодо визнання сталого розвитку найкращим способом
забезпечення умов продовження життєдіяльності теперішнього і майбутніх поколінь, Україною
ратифіковано низку міжнародних правових документів щодо збереження біорізноманіття. При цьому
враховано, що орієнтація України на інтеграцію до європейського простору вимагає брати на себе
зобов’язання щодо дотримання принципів сталого розвитку, згідно з якими сталий розвиток базується
на засадах соціо- природної коеволюції і здійснюється за суспільно-економічною моделлю
поступального технологічного і соціального розвитку суспільства для задоволення життєвих потреб
нинішнього й майбутніх поколінь, згідно з якою виробнича та соціальна сфери розвиваються
збалансовано, не завдаючи довкіллю непоправної шкоди.
Аналіз практики впровадження в Україні принципів сталого розвитку виявив існування
стримуючих чинників здійснюваного процесу, до яких віднесено наявні в країні ціннісний, нормативноправовий, ресурсний та управлінський дисбаланси перехідного періоду як в суспільстві, так і на
виробництві. Їх наслідками стало виникнення системної кризи у державі, зубожіння населення,
девальвація духовних цінностей тощо. Основою породження негативної ситуації є домінування
матеріальних цінностей порівняно з духовними та невідповідність виробництва сучасним вимогам
нормативно-правової бази, управління, наявність дефіциту бюджету та інші.
Причиною ціннісного, нормативно-правового, ресурсного та управлінського дисбалансів є те, що
екологічна політика поєднує два субінститути права – екобезпеку суспільства та охорону
навколишнього природного середовища. При цьому, останньому (охороні природи), як свідчить
порівняльний аналіз, недостатньо надають уваги. Так, в Україні частка природного капіталу в
національному багатстві становить 54%, частка природоохоронних витрат – близько 0,5% ВВП (частка
природоохоронних витрат у Східній Європі – 1,5–4% ВВП). Все це підтверджує необхідність переходу
від раціонального до збалансованого природокористування, від конфлікту до балансу інтересів.
Національна важливість вирішення поставленої проблеми підтверджує актуальність теми статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам формування сталого розвитку та
системи соціальних гарантій населення в Україні присвятили свої наукові праці: О.М. Алимов [1],
О.Г. Білорус [3], Б.В. Буркінський [4], З.В. Герасимчук [5], Л.С. Гринів [6], В.І. Куценко [7],
С.А. Лісовський [8], В.Г. Потапенко [11], Л.Г. Руденко [10; 14; 15], А.С. Філіпенко [16], М.А. Хвесик [13].
У Національній доповіді «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та
держави» (2009) авторським колективом провідних учених Національної академії наук України
започатковано проведення комплексного аналізу і виявлення визначальних тенденцій економічного,
соціального, політико-правового та гуманітарного розвитку України в контексті загроз і ризиків у
сучасному світі. Заслуговує на повагу моніторинг суспільних процесів, змін у масовій свідомості
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населення, який здійснюється вченими Інституту соціології НАН України ще з 1992 року й дотепер і
який надає додаткові та переконливі дані про перебіг суспільних процесів.
15 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку:
Україна», яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). У доповіді
представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного
розвитку. Представлений документ був затверджений у 2015 році на саміті ООН з питань сталого
розвитку. За ініціативи Уряду України та за сприяння системи ООН в Україні протягом року тривав
відкритий та інклюзивний процес адаптації ЦСР. Беручи до уваги принцип "нікого не залишити
осторонь" та використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів,
була розроблена національна система ЦСР (86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх
виконання) з контрольним періодом виконання у 2030 році.
Національну доповідь було підготовлено Міністерством економічного розвитку та торгівлі України,
затверджено Міжвідомчою робочою групою високого рівня з питань організації процесу впровадження
ЦСР в Україні під головуванням Координатора з гуманітарних питань, Координатора системи ООН в
Україні, Постійного представника Програми Розвитку ООН в Україні Ніла Вокера. Ця робота
проводилася за підтримки усіх агентств ООН в Україні, зокрема Програми розвитку ООН, та спільно з
Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.
Проведений аналіз результатів останніх досліджень і публікацій підтвердив їх важливість для
теорії і практики. За результатами аналізу визнано доцільним продовжити вивчення проблеми,
зокрема питання сталого розвитку національної економіки на основі оптимальної взаємодії
суспільства і природи.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження основ виникнення і процесу удосконалення
концепції сталого розвитку України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для забезпечення всестороннього вивчення
проблеми сталого розвитку і обґрунтованого її вирішення необхідно вникнути в історію її виникнення.
На основі літературних джерел встановлено, що автором інноваційної економічної теорії сталого
розвитку, системно висвітленої в монографії «Поза зростанням: економічна теорія сталого розвитку» є
провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля, колишній економіст Світового банку
Ґерман Дейлі [1; 5]. Останній логічно тлумачив термін «сталий розвиток» як означення гармонійного,
збалансованого, безконфліктного прогресу всієї земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а
також окремо взятих країн нашої планети за науково обґрунтованими планами (методами системного
підходу), коли в процесі неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного
розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо збереження довкілля,
ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо взятої людини, так і цілих народів чи
груп населення, у тому числі за етнічними, расовими чи статевими ознаками.
Теорія сталого розвитку вперше була прийнята у 1980 р. за ініціативою ЮНЕП, Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП) і Всесвітнього фонду дикої природи й оприлюднена у Всесвітній
стратегії охорони природи (ВСОП). Другим міжнародним документом, де міститься згадка сталого
розвитку було видання (1991 р.) «Турбота про планету Земля – Стратегія стійкого життя», у якому
підкреслювалося, що розвиток повинен базуватися на збереженні живої природи, захисті структури,
функцій і різноманітності природних систем Землі, від яких залежать біологічні види. Для цього було
запропоновано: зберігати системи підтримки життя (життєзабезпечення) і біорізноманітність та
забезпечити стійке використання поновлюваних ресурсів [2; 3].
Концепція сталого розвитку з’явилася в результаті об’єднання трьох основних точок зору:
економічної, соціальної та екологічної. Зокрема, економічний підхід до концепції сталого розвитку
заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути
отриманий за умови збереження сукупного капіталу, за допомогою якого і отримується цей дохід. Ця
концепція передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних –
природо-, енерго- і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи отримання і переробку сировини,
створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку і знищення відходів [9; 13].
При вирішенні питань про те, який капітал повинен зберігатися (наприклад, фізичний або
природний, чи людський капітал) і якою мірою різні види капіталу є взаємозамінними, а також при
проведенні вартісної оцінки цих активів, особливо екологічних ресурсів, виникають проблеми
правильної інтерпретації та розрахунку. В даній ситуації появляються два види стійкості – слабка,
коли мова йде про не зменшуваний в часі природний та виробничий капітал, і сильна – коли повинен
не зменшуватися природний капітал (причому частина прибутку від продажу невідновних ресурсів
повинна спрямовуватися на збільшення цінності відновлюваного природного капіталу).
Щодо соціальної складової сталого розвитку, то вона орієнтована на людину і спрямована на
збереження стабільності соціальних і культурних систем, в тому числі, на скорочення кількості руйнівних
конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ, збереження
культурного капіталу і різноманіття в глобальних масштабах, а також повніше використання практики
сталого розвитку, наявної в не домінуючих культурах. Для досягнення сталого розвитку, сучасному
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суспільству необхідно створити ефективнішу систему ухвалення рішень, що враховує історичний досвід
і заохочує плюралізм. Важливе значення має досягнення не тільки внутрішньої, а й міжпоколінної
справедливості. У рамках концепції людського розвитку людина є не об’єктом, а суб’єктом розвитку.
Спираючись на розширення варіантів вибору людини як головної цінності, концепція сталого розвитку
передбачає, що людина повинна брати участь у процесах, які формують сферу її життєдіяльності,
сприяти прийняттю і реалізації рішень, контролювати їх виконання.
З екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних, фізичних і
природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від яких залежить глобальна
стабільність всієї біосфери. Більш того, поняття «природних» систем і ареалів проживання можна
розуміти широко, включаючи в них створене людиною середовище – міське, сільське. Основна увага
приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної адаптації таких систем до змін,
а не збереження їх у деякому «ідеальному» статичному стані. Деградація природних ресурсів,
забруднення навколишнього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність
екологічних систем до самовідновлення [6; 7].
Важливо зауважити, що всі три елементи сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано.
Особливе значення мають механізми взаємодії цих трьох концепцій. Так, економічний і соціальний
елементи, взаємодіючи один з одним, породжують такі нові завдання, як досягнення справедливості
всередині одного покоління (наприклад, щодо розподілу доходів) та надання цілеспрямованої
допомоги бідним верствам населення. Механізм взаємодії економічного та екологічного елементів
породив нові ідеї щодо вартісної оцінки та інтерналізації (обліку в економічній звітності підприємств)
зовнішніх впливів на навколишнє середовище. Нарешті, зв’язок соціального та екологічного елементів
викликала інтерес до таких питань, як внутрішньопоколінна і міжпоколінна рівність, включаючи
дотримання прав майбутніх поколінь та участі населення в процесі прийняття рішень.
Невід’ємною частиною концепції сталого розвитку є система індикаторів, яка розроблена
Комісією ООН зі сталого розвитку. Індикатори СР, з одного боку, відображають соціальні, економічні і
екологічні параметри у єдиному комплексі; з іншого – їх розвиток розглядається через зміну станів,
кожен з який характеризується визначеною сталістю і здатністю до змін. Комісія пропонує 134
індикатори СР, які розділені на наступні основні групи [2; 4]:
1. Група соціальних індикаторів: боротьба з бідністю; демографічна динаміка і стан; поліпшення
освіти, поінформованості і виховання суспільства; захист і поліпшення здоров’я людей; поліпшення
розвитку поселень.
2. Група економічних індикаторів: міжнародна кооперація для прискорення сталого розвитку і
пов’язана з цим місцева політика; зміна характеристик споживання; фінансові ресурси і механізми;
передача екологічно чистих технологій, співробітництво і створення потенціалу.
3. Група екологічних індикаторів: збереження якості водних ресурсів і забезпеченість ними;
захист морів і прибережних територій; комплексний підхід до планування і раціонального
використання земельних ресурсів; раціональне управління вразливими екосистемами, боротьба з
опустелюванням і посухами; сприяння веденню сталого сільського господарства і розвитку сільських
районів; боротьба за збереження лісів; збереження біологічної розмаїтості; екологічно безпечне
використання біотехнологій; захист атмосфери; екологічно безпечне управління твердими відходами і
стічними водами; екологічно безпечне управління токсичними хімікатами; екологічно безпечне
управління небезпечними відходами; екологічно безпечне управління радіоактивними відходами
4. Група інституціональних індикаторів: облік питань екології та розвитку в плануванні й
управлінні для сталого розвитку; національні механізми і міжнародне співробітництво для створення
потенціалу в країнах, що розвиваються; міжнародний інституціональний порядок; міжнародні правові
механізми; інформація для прийняття рішень; посилення ролі основних груп населення.
Сформовано також групи індикаторів за такими показниками: рушійна сила, стан, реагування:
1. Індикатори рушійної сили є індикаторами людської активності, процесів і характеристик, що
можуть позитивно чи негативно впливати на сталий розвиток. Приклади таких індикаторів – ріст
населення чи ріст емісії парникових газів.
2. Індикатори стану фіксують характеристики сталого розвитку в даному районі в даний момент.
Це може бути щільність населення, відсоток міського населення, встановлені запаси палива, води і т.д.
3. До індикаторів реагування відносяться політичний вибір і інші реакції на зміну характеристик
сталого розвитку, які вказують на волю й ефективність суспільства до вирішення проблем сталого
розвитку. Приклади подібних індикаторів – витрати на поліпшення здоров’я, законодавство,
нормування і регулювання. Проте запропоновані індикатори вимагають спеціальних перетворень,
пристосування до конкретних умов, а в деяких випадках – розширення для окремих країн [2; 8].
Проведений аналіз формування концепції «сталого розвитку» засвідчує, що вона розроблялася
міжнародним співтовариством поступово, визначаючи принаймні три принципові обов’язкові її
складові: економічне зростання, соціальний прогрес та захист навколишнього середовища.
Характерною особливістю сталого розвитку є наявність в ньому достатньо вираженої простої
ідеї: досягнення гармонії між людьми і між суспільствами та природою, розв’язання протиріч, що
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існують у наш час (протиріччя між природою і суспільством, між екологією і економікою, між
розвинутими країнами і тими, що розвиваються, між багатими і бідними, між уже сформованими
потребами людей і розумними потребами, між теперішніми та майбутніми поколіннями тощо).
Зазначений взаємозв’язок відображає баланс економічних, соціальних, екологічних, інституційних та
інноваційно-технологічних компонентів з метою максимізації добробуту людини без ускладнення
можливостей для майбутніх поколінь задовольняти свої потреби, визначає сутність поняття «сталий
розвиток» [10; 15].
Задекларована ідея випливає з світового досвіду, за яким суспільний прогрес значною мірою
залежить
від
підтримання
балансу
між
цілями
підтримки
економічного
зростання,
конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення екологічної безпеки та зменшення соціальної
нерівності. Для досягнення довгострокових цілей необхідно послідовно виконувати визначені короткота середньострокові завдання. Передумовами досягнення всіх без винятку цілей розвитку є якісне
управління, викорінення корупції, суспільна підтримка. Відповідно належне управління, чесна та
прозора влада, участь населення у прийнятті рішень та контролюванні їх виконання мають
враховуватись при формулюванні стратегічних цілей.
Парадигма сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної
справедливості та відсутності расової й національної дискримінації. При цьому практика показує, що у
країнах, де на державному рівні зазначені вимоги ігноруються, в поняття сталого розвитку
намагаються вкласти «зручний» зміст, вихолощуючи справжній. Так, в Україні термін «сталий
розвиток» часто вживають для означення лише неухильного зростання економічних показників країни,
її регіонів, міст, сіл та окремих галузей економіки. Інколи до цього додають здійснення безсистемних
заходів щодо збереження довкілля та поліпшення санітарних умов проживання і праці людей [11; 12].
Концепція сталого розвитку набуває значного поширення, як одна з провідних глобальних
проблем людства, що має міждисциплінарний характер і розглядається в багатьох аспектах і
ракурсах. Вона охоплює, як мінімум, дві найважливіші ідеї: – цей розвиток передбачає вирішення
економічних, соціальних та екологічних проблем. Розвиток буде сталим тільки тоді, коли буде
досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють загальний рівень життя; – нинішнє
покоління має обов’язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси соціальних,
природних та економічних ресурсів для того, щоб вони могли забезпечити для себе рівень добробуту
не нижчий, ніж той, що ми маємо зараз. Ця концепція ставить фундаментальне завдання поєднати
динамічний економічний розвиток з наданням рівних можливостей кожному члену суспільства за
рахунок підвищення ефективності використання ресурсів та ліквідації залежності між економічним
зростанням та забрудненням довкілля. Загалом сталий розвиток у часі з урахуванням основних
параметрів можна представити формулою:
dF(LKNI)/dt ≥ 0,
де F(L, K, N, I) – функція сталого розвитку;
L – трудові ресурси;
К – штучно створений (фізичний) капітал, засоби виробництва;
N – природні ресурси;
І – інституційний фактор [9; 12].
Це співвідношення показує необхідність збереження і збільшення у часі деякого агрегатного
виробничого потенціалу, який визначається, як правило, трьома видами капіталів. Природний капітал
може зменшуватися доти, поки це зменшення може компенсуватися за рахунок збільшення
застосування штучно створених засобів виробництва (заводи, технології), підвищення кваліфікації
працівників тощо.
Прийнята Концепція сталого розвитку ґрунтується на п’яти головних принципах:
1. Людство дійсно може надати розвитку сталого і довготривалого характеру, для того щоб він
відповідав потребам людей, що живуть зараз, не втрачаючи при цьому можливості майбутнім
поколінням задовольняти свої потреби.
2. Обмеження, які існують в галузі експлуатації природних ресурсів, відносні. Вони пов’язані з
сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення.
3. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість
реалізувати свої надії на благополучніше життя. Без цього сталий і довготривалий розвиток просто
неможливий. Одна з головних причин виникнення екологічних та інших катастроф – злидні, які стали у
світі звичайним явищем.
4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто користується надмірними засобами (грошовими і
матеріальними) з екологічними можливостями планети, зокрема відносно використання енергії.
5. Розміри і темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом
глобальної екосистеми Землі, що змінюється.
Протягом останніх п’ятнадцять років Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ) слугували єдиним
стратегічним документом, який надавав можливість громадськості контролювати дії влади,
використовуючи моніторинг 33-х ключових показників.
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В Україні суспільство готове брати участь у розробленні нового довгострокового стратегічного
документу, який визначив би нові Цілі сталого розвитку. Цілі сталого розвитку мають продовжити цю
традицію та використовувати імпульс ЦРТ і напрацьовану інституційну базу.
Досягнення сталого розвитку у широкому розумінні має такі основні напрямки й аспекти.
Економічний аспект: господарська діяльність людства повинна орієнтуватись не на зростання
споживання ресурсів біосфери, а на його раціоналізацію; подальший розвиток повинен виходити не із
збільшення матеріального виробництва, а з інтенсифікації господарства за рахунок інформаційних
технологій. Високі темпи економічного зростання, з одного боку, є благом, оскільки вони забезпечують
зростаючі потреби населення, а з другого – злом, бо вони спричиняють все більше техногенне
навантаження на довкілля та його деградацію [11; 16].
Демографічний аспект: виважена демографічна політика в різних країнах і регіонах повинна
стати обов’язковою складовою сталого розвитку. Все більш помітну роль у стратегії економічного
зростання відводять питанням народонаселення, зокрема необхідності регулювання його приросту в
країнах з високим рівнем народжуваності та недостатньо високим економічним розвитком. Включення
питань народонаселення в економічні плани і стратегії розвитку не тільки прискорить темпи сталого
економічного розвитку і пом’якшить проблеми бідності, але й буде сприяти досягненню соціальних
цілей у сфері народонаселення та підвищення якості його життя.
Соціальний аспект: сталий розвиток орієнтований на подолання великої різниці в рівнях доходів
і якості життя між різними країнами, різними групами і прошарками населення [11; 16].
Екологічний аспект: будь-яке господарське рішення повинно враховувати близькі і далекі його
соціально-екологічні наслідки. Оскільки реальний природно-ресурсний потенціал біосфери
обмежений, тому необхідні певні норми і обмеження щодо його використання.
Культурологічний аспект: традиційні стереотипи й орієнтири життєдіяльності повинні
замінюватись новими поглядами; потрібен перегляд "споживчого" підходу; потрібне розуміння єдності
національно-регіональних цінностей і глобальних загальнолюдських пріоритетів.
Прогностичний аспект: ефективність управлінських рішень стане значно вищою, якщо вони
спиратимуться на достовірне прогнозування процесів соціально-економічного розвитку [10; 14].
В центрі концепції сталого розвитку стоїть людина, оскільки вона сама з її потребами є метою
суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети. Людина (як ресурс розвитку), з
одного боку, є біологічною істотою, з іншого – носієм інтелекту, творцем і споживачем інформації (в
широкому розумінні), яка якраз і є невичерпним ресурсом розвитку. Людина, як особливий вид
ресурсів, не тільки наділена інтелектом, але й здатна робити вибір. Тому перехід людства до сталого
розвитку призведе до гармонізації взаємодії з природою всієї світової спільноти, формування сфери
розуму (ноосфери), а мірою національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності і
знання людини, яка житиме в гармонії з навколишнім середовищем.
У кінці вересня 2015 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН були прийняті Цілі сталого
розвитку (ЦСР) на період до 2030 року, які встановлюють власні показники розвитку і включають 17
цілей і 169 конкретних завдань.
Першою ціллю є «Подолання бідності у всіх її формах та усюди». Передбачено до 2030 року
ліквідувати крайню бідність для всіх людей в усьому світі (нині крайня бідність визначається як
проживання на суму менш ніж 1,25 дол. США на день).
Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння
сталому розвитку.
Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому
віці.
Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості
навчання впродовж всього життя.
Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток.
Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для
всіх.
Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії.
Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню.
Ціль 9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та
інноваціям.
Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.
Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і
населених пунктів.
Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.
Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками.
Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в
інтересах сталого розвитку.
Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню.
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Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку.
Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в
інтересах сталого розвитку.
Вищенаведені цілі сталого розвитку в Україні становлять нову систему взаємоузгоджених
управлінських заходів за економічним, соціальним та екологічним (природоохоронним) вимірами,
спрямовану на формування суспільних відносин на засадах довіри, солідарності, рівності поколінь,
безпечного навколишнього середовища. Основою сталого розвитку є невід’ємні права людини на
життя та повноцінний розвиток.
Нові цілі мають забезпечити інтеграцію зусиль щодо економічного зростання, прагнення до
соціальної справедливості і раціонального природокористування, що потребує глибоких соціальноекономічних перетворень в Україні та нових підходів до можливостей глобального партнерства.
Для досягнення довгострокових цілей необхідно послідовно виконувати визначені коротко- та
середньострокові завдання. Передумовами досягнення всіх без винятку цілей розвитку є якісне
управління, викорінення корупції, суспільна підтримка. Відповідно належне управління, чесна та
прозора влада, участь населення у прийнятті рішень та контролюванні їх виконання мають
враховуватись при досягненні стратегічних цілей.
Висновки з проведеного дослідження. На основі аналізу літературних джерел встановлено,
що сталий розвиток – це означення гармонійного, збалансованого, безконфліктного прогресу всієї
земної цивілізації, груп країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за
науково обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі неухильного
інноваційного інтенсивного економічного розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс
питань щодо збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як кожної окремо
взятої людини, так і цілих народів чи груп населення.
З метою забезпечення сприятливих умов на майбутнє країнами світу було прийнято Концепцію
сталого розвитку, яка об’єднала три основні проблемні точки зору: економічну, соціальну та
екологічну. Економічний підхід до концепції сталого розвитку заснований на теорії максимального
потоку сукупного доходу, який може бути отриманий за умови збереження сукупного капіталу, за
допомогою якого отримують цей дохід.
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження
стабільності соціальних і культурних систем, на скорочення кількості руйнівних конфліктів між людьми.
З екологічної точки зору, сталий розвиток направлений на забезпечення цілісності біологічних,
фізичних і природних систем, життєздатності екосистем, глобальної стабільності всієї біосфери.
Концепція «сталого розвитку» розроблялася міжнародним співтовариством поступово,
обґрунтовуючи три принципові обов’язкові її складові: економічне зростання, соціальний прогрес та
захист навколишнього середовища.
В центрі концепції сталого розвитку стоїть людина, оскільки вона сама з її потребами є метою
суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети. Людина (як ресурс розвитку), з
одного боку, є біологічною істотою, з іншого – носієм інтелекту, творцем і споживачем інформації (в
широкому розумінні), яка якраз і є невичерпним ресурсом розвитку. Людина, як особливий вид
ресурсів, не тільки наділена інтелектом, але й здатна робити вибір. Тому перехід людства до сталого
розвитку призведе до гармонізації взаємодії з природою всієї світової спільноти, формування сфери
розуму (ноосфери), а мірою національного та індивідуального багатства стануть духовні цінності і
знання людини, яка житиме в гармонії з навколишнім природним середовищем.
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Стельмащук А.М., Стельмащук Ю.А. СТАЛИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ
ОПТИМАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ
Мета. Дослідження основ виникнення і процесу удосконалення концепції сталого розвитку України.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою є положення економічної теорії,
природоохоронної діяльності, екології, соціології та інших наук, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У
процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи та методичні підходи, зокрема: методи:
аналізу і синтезу – при обґрунтуванні сутності поняття «сталий розвиток»; метод системного аналізу – для
деталізації об’єкта і предмету дослідження; метод причинно-наслідкового аналізу – при дослідженні ролі і місця
людини в природі і її впливу в системі сталого розвитку; монографічний метод – для узагальнення результатів
дослідження.
Результати. Обґрунтовано сутність поняття «сталий розвиток». Визначено об’єктивну необхідність
розробки і охарактеризовано структуру концепції сталого розвитку. Доведено, що в центрі сталого розвитку стоїть
людина, з її потребами, метою суспільної діяльності, і вона ж є основним фактором досягнення мети. Відзначено
роль і місце людини в системі сталого розвитку.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до вивчення основ виникнення і процесу
удосконалення, сталого розвитку України, його оцінки і контролю.
Практична цінність. Отримані результати дослідження направлені на забезпечення збалансованого
розвитку природно-економічного потенціалу суб’єктів національної економіки. Вони можуть бути використані в
організаційно-плановій діяльності суб’єктів національної, а також регіональної економіки, зокрема розвитку
територіальних громад і сприятимуть досягненню їх спроможності.
Ключові слова: суб’єкти національної і регіональної економіки, природно-економічні ресурси, людська
діяльність, збалансованість, цілі, індикатори, сталий розвиток.
Stelmashchuk A.M., Stelmashchuk Yu.A. SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
ON THE BASIS OF OPTIMAL INTERACTION BETWEEN SOCIETY AND NATURE
Purpose. The aim of the article is to study the basis for the emergence and improvement of the concept of
sustainable development of Ukraine.
Methodology of research. The theoretical and methodological basis is the provisions of economic theory,
environmental protection, ecology, sociology and other sciences, scientific works of domestic and foreign scientists. In
the process of research, general scientific and special methods and methodical approaches are used, in particular:
methods: analysis and synthesis – in substantiating the essence of the concept of “sustainable development”; method of
system analysis – for detail of the object and subject of research; the method of causal analysis – in the study of the role
and place of man in nature and its impact in the system of sustainable development; monographic method – to
summarize the results of the study.
Findings. The essence of the concept of “sustainable development” is substantiated. The objective necessity of
development is determined and the structure of the concept of sustainable development is characterized. It is proved that
the person is in the center of sustainable development, with his needs, the purpose of social activity, and it is also the
main factor in achieving the goal. The role and place of a person in the system of sustainable development are
determined.
Originality. The complex approach to the study of the bases of origin and process of improvement, sustainable
development of Ukraine, its evaluation and control is used.
Practical value. The obtained results of the research are aimed at ensuring balanced development of the natural
and economic potential of the subjects of the national economy. They can be used in organizational and planning
activities of the subjects of the national, as well as regional economics, in particular the development of territorial
communities and will contribute to the achievement of their capabilities.
Key words: subjects of national and regional economy, natural and economic resources, human activity,
balance, goals, indicators, sustainable development.
Стельмащук А.М., Стельмащук Ю.А. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
Цель. Исследование основ возникновения и процесса совершенствования концепции устойчивого
развития Украины.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой являются положения
экономической теории, природоохранной деятельности, экологии, социологии и других наук, научные труды
отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные
методы и методические подходы, в частности: методы: анализа и синтеза – при обосновании сущности понятия
«устойчивое развитие»; метод системного анализа – для детализации объекта и предмета исследования; метод
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причинно-следственного анализа – при исследовании роли и места человека в природе и ее влияния в системе
устойчивого развития; монографический метод – для обобщения результатов исследования.
Результаты. Обоснована сущность понятия «устойчивое развитие». Определена объективная
необходимость разработки и охарактеризована структура концепции устойчивого развития. Доказано, что в
центре устойчивого развития стоит человек, с его потребностями, целью общественной деятельности, и она же
является основным фактором достижения цели. Отмечена роль и место человека в системе устойчивого
развития.
Научная новизна. Использован комплексный подход к изучению основ возникновения и процесса
усовершенствования, устойчивого развития Украины, его оценки и контроля.
Практическая ценность. Полученные результаты исследования направлены на обеспечение
сбалансированного развития природно-экономического потенциала субъектов национальной экономики. Они
могут быть использованы в организационно-плановой деятельности субъектов национальной, а также
региональной экономики, в частности развития территориальных общин и способствовать достижению их
способности.
Ключевые слова: субъекты национальной и региональной экономики, природно-экономические ресурсы,
человеческая деятельность, сбалансированность, цели, индикаторы, устойчивое развитие.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦЬ ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Органи доходів і зборів, їх підрозділи та посадові особи, здійснюючи
державну митну справу, реалізовують своє призначення щодо створення сприятливих умов розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, забезпечення безпеки суспільства та захисту митних інтересів
України. Система цих органів є основною складовою Державної фіскальної служби України.
Відповідно до Митного кодексу України (далі – МК України), органи доходів і зборів наділені широким
колом повноважень від забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань державної митної справи до
управління об’єктами інфраструктури органів доходів і зборів, розбудови митного кордону та інших
повноважень. Серед наданих повноважень значну частку займають контролюючі повноваження, а
також повноваження правоохоронного характеру, зокрема щодо запобігання та протидії контрабанді,
боротьба з порушеннями митних правил [1]. Отже вбачається, що митна політика та митна справа
реалізовуються та здійснюються переважно правовими засобами та способами, а у такій важливій
сфері як митна безпека, зокрема в сегменті запобігання та протидії порушенням митних правил,
боротьбі з контрабандою, ще й шляхом застосування притаманних саме правоохоронній діяльності
методів, способів, прийомів, засобів у відповідних формах та напрямках. Водночас, українські митниці,
як органи доходів і зборів, несуть суттєве навантаження щодо реалізації фіскальної функції, що
потребує значного зосередження зусиль та засобів саме у цьому напрямку. Таке подвійне
навантаження є суперечливим, відображається на формуванні системи органів та значно впливає на
ефективність результатів діяльності митниці як у правоохоронній, так і у фіскальній сферах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження організаційно-правових форм та
напрямків діяльності різних державних органів, зокрема правоохоронних органів, здійснювались у
працях таких вчених-правників, як: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, І. П. Голосніченко, К. Ф. Гуценко,
Є. В. Додін, А. Т. Комзюк, В. О. Котюк, Л. Г. Чистоклєтов, В. О. Шамрай, О. І. Остапенко та інших.
Діяльність митних органів, зокрема щодо протидії митним правопорушенням, відображалась у
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дослідницьких працях економістів та правників, таких як: І. Г. Бережнюк, П. В. Пашко, В. В. Ченцов,
Д. В. Приймаченко та інші. Однак, безпосереднє дослідження організаційно-правових форм та
напрямків діяльності органів доходів і зборів в сфері митної безпеки і співвідношення з призначенням
та функціями цих органів не здійснювалась.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження взаємозалежності між призначенням,
функціями, завданнями та формами діяльності органів доходів і зборів в сфері митної безпеки,
зокрема щодо запобігання та протидії митним правопорушенням та контрабанді.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кожне цивілізоване суспільство для організації
життєдіяльності, забезпечення потреб, задоволення інтересів, прав та свобод своїх членів створює
спеціальний державний механізм, який виконує певні суспільно корисні функції держави. Ці функції
реалізовуються у діяльності різних державних інституцій або органів, які саме створюються і
призначаються для реалізації тієї чи іншої функції держави. Відповідно до цього визначаються функції
того чи іншого державного органу, перед органами ставляться завдання, в яких деталізуються шляхи,
методи, способи та засоби виконання функцій органу держави. У завданнях, як і у функціях, також
відображається призначення та мета створення органу, так як всі ці категорії взаємопов’язані між
собою. Корифей української адміністративістики В. Б. Авер’янов наголошує на взаємозалежності між
функціями певного конкретного органу державного управління та визначенням напрямків його
діяльності [2, с. 17]. І, відповідно, це виконання функцій здійснюється в певній формі діяльності, що
має співвідноситись з цими функціями, метою, призначенням та напрямками діяльності органу
держави, як співвідносяться між собою такі філософські категорії, як «зміст» та «форма». У цій
співзалежності обов’язкове дотримання закономірності, при якій зміст має відповідати формі, а форма
має відповідати змісту. Так, з певною метою, на виконання певного призначення створюються органи
охорони здоров'я, органи освіти, органи оборони, судові органи, правоохоронні органи, прикордонні
органи, митні органи тощо. Вони реалізовують своє призначення, мету та функції у визначених,
притаманних їм формах. Одні форми діяльності використовують органи охорони здоров’я і інші прикордонні чи митні органи. Митний кодекс України редакції 2012 року визначав, що призначенням
митної служби України є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності,
забезпечення безпеки суспільства, захист митних інтересів України. У наступних редакціях,
починаючи з 2013 р., це ж призначення вже визначається для органів доходів і зборів [3].
Абстрагуючись, поки що, від понятійної казуїстики, яка має місце останнім часом через постійну
зміну понятійного апарату у податковій, митній, а тепер фіскальній (нове, недостатньо обґрунтоване
поняття) сферах, зазначимо, що поняття «митний орган» залишилось у вжитку, але лише у визначенні
статусу митниці, як зазначено про це у МК України. Законодавець при цьому порушує рівнозначність
понять, вказуючи, що митниця, як митний орган у зоні своєї діяльності, забезпечує виконання завдань,
покладених на органи доходів і зборів. Мається на увазі завдань, визначених у ст. 544 МК України [1].
Проте, як уже зазначалось вище, не дивлячись на постійні зміни у системі органів, що реалізовують
державну митну справу, залишається невирішеним певне протиріччя та конкуренція між такими
завданнями цих органів, як наповнення державного бюджету - з однієї сторони, та забезпечення
митної безпеки - з іншої. Залишається невирішеним питання про те, яке завдання важливіше, яке
завдання є визначальним для цих органів? Така проблемна двозначність має значний вплив на
організацію системи управління у органах доходів і зборів, формування структури органів, підрозділів
та визначення їх завдань, значно впливає на зосередження зусиль системи у тому чи іншому
напрямку тощо. Зокрема, це стосується і правильності визначення форм діяльності цих органів,
стосується того, якими є форми їх організації, тобто чи вони є органами доходів і зборів чи митними
органами. Можливо вирішення цього протиріччя і, відповідно, логічне зосередження основних зусиль у
правильному напрямку, лежить у визначенні функцій митних органів, які, як ми вже вказували вище,
відображають функції держави. Проте законодавець у МК України в розділах, що врегульовують
діяльність органів, які забезпечують сферу митних правовідносин, відійшов від виокремленого
визначення функцій для цих органів, а також від узагальненої назви «митні органи» і практично
видалив це поняття із професійного вжитку. Натомість, починаючи ще з утворення Міністерства
доходів і зборів України та у останніх структурних змінах, вбачається домінування
бюджетонаповнюючої, податкової функції збирання доходів і зборів над функцією забезпечення
митної безпеки та сприяння свободі міжнародної торгівлі, як це визначено в рамкових стандартах
Всесвітньої митної організації [4].
Таке домінування, також, проявляється у запровадженні нових понять у статусному визначенні
органів держави, які, на нашу думку, не відповідають їх змісту діяльності. Зауважимо, що українська
мова, як і інші мови, у назві будь-чого відображає зміст предмету, явища чи іншого суб’єкта. Це є
словесною формою, що відображає зміст того предмета, явища, будь-якого суб’єкта, що називається.
Це аксіомне правило має застосовуватись і в назвах органів влади. Проте, під час створення
Міндоходів, яке скомпрометувало себе, було введено узагальнюючу для податкових і митних органів
назву «органи доходів і зборів». Дана назва, відповідно до вжитих термінів, в першу чергу, асоціювалась
з функцією збирання податків та зборів, тією функцією, яку реалізовували податкові органи. Натомість
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зрозуміла усім назва, що вказувала на специфічну, (лише дещо віддалено схожу, але по суті відмінну від
податкової) сферу митних відносин, була видалена з усіх нормативно-правових актів, а також з
офіційного вжитку. Для ілюстрації проблеми нагадаємо про те, що існує багато галузей права, які між
собою схожі за методом правового регулювання, але відмінні за предметом правового регулювання, або
навпаки. Наприклад, існує кримінальне право і адміністративне право, бюджетне, фінансове, податкове,
митне тощо. Але було би нонсенсом механічно об’єднувати їх. Проте законодавець заклав певне
протиріччя, вказавши, що у МК України усі словосполучення «митний орган» потрібно замінити
словосполученнями «орган доходів і зборів» у всіх відмінках та числах [3]. А у змінах до Податкового
кодексу України законодавець пішов іще далі і застосував ще більш витончену «законотворчу
еквілібристику», так би мовити в одну купу згорнув усі органи, замінивши словами «контролюючий
орган» назви «органу державної податкової служби», «органу податкової служби», «податкового
органу», «державної податкової служби», «митного органу» [5].
Не дивлячись на існуючу практику створення нових органів доходів і зборів, вважаємо, що
визначальним, основним детермінуючим фактором створення будь-якого державного органу, його
назви, визначення функцій, наділення відповідними повноваженнями і подальшої реалізації цих
повноважень у співвідносній формі діяльності є призначення цього органу та сфера суспільної
діяльності. Можливо саме ця закономірність не дозволила нормотворцям бути до кінця вірним у
перейменуванні органів, так як поряд з внесеними замінами у назв митних органів у ст. 546 МК України
вказується, що митниця є митним органом, про що вже згадувалось вище.
Проте така двояка позиція законодавця закладає термінологічну суперечку, так як у ряді статей
МК України, зокрема у ст. 513-520 слова «посадовою особою митного органу» були замінені словами
«посадова особа органів доходів і зборів» та подана така редакція статей: «Посадова особа органу
доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил…». Отож
виникає запитання: «Якщо справа перебуває у провадженні уповноваженого на це працівника
митниці, то він є посадовою особою митного органу чи органу доходів і зборів, чи тим і іншим разом?»
Подібне згромадження понятійних протиріч, яке у Митному і Податковому кодексах проявляється дуже
часто, свідчить про низьку якість таких вагомих для суспільства праворегулюючих актів.
На тлі цієї проблематики необхідно з’ясувати те, які функції та завдання має виконувати митниця
відповідно до свого призначення та мети створення, враховуючи те, що вона є основним
системоутворюючим суб’єктом у сфері управління митною справою. Це допоможе нам з'ясувати, які
форми діяльності мають бути притаманні цим органам. Нагадаємо, що механізм держави та
елементи-суб'єкти цього механізму створюються з метою реалізації функцій держави. Також
необхідно зауважити те, що призначення будь-якого державного органу як елементу механізму
держави визначається та співставляється з метою створення цього органу, і вже разом мета та
призначення виступають детермінантами функції цього органу та лягають в основу визначення
завдань. До перерахованих вище взаємозалежних факторів також необхідно віднести структуру
сформованих органів. Про це доречно вказують автори науково-практичного коментаря до
Податкового кодексу України - податкові органи спеціально створені для функціонування лише в
сфері оподаткування і структура базового та інших ієрархічних рівнів відображає їх основну функцію
[6, с. 193-195.] Цей же висновок в повній мірі можна застосувати до митних органів. І саме такий
висновок говорить про неприродність поєднання у одній організаційній формі податкових та митних
органів, підігнавши під таке неприродне поєднання правову регламентацію.
Тому логічним буде проаналізувати сутність призначень-завдань цього органу, що спрямовані на
реалізацію саме митної справи, окремо та у їх сукупності. Це дасть можливість з’ясувати
приналежність митного органу до податкової справи, можливо навіть визначити в загальному вигляді
частку значимості цієї структури у забезпеченні фіскальної функції держави. При цьому не стільки
будемо звертати увагу на назву органу, який вписаний у відповідний пункт статті кодексу, що визначає
завдання, а на зміст завдання, щоб співвіднести його з тим чи іншим напрямком діяльності.
Отже, ст. 544 МК України уже у своїй назві логічно ставить у співзалежність призначення органу
та його завдання, а також визначає, що призначенням органів доходів і зборів є:
 створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності;
 забезпечення безпеки суспільства;
 захист митних інтересів.
Для визначення змісту такого призначення, що співвідноситься з завданнями, поставимо ряд
питань:
1. Що означає та передбачає «створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної
діяльності» та чи є визначальним для цього напрямку діяльності збори від доходів суб’єктів ЗЕД? На
це питання відповідає п. 3) ч.2 вказаної статті, у якому визначено, що при здійсненні державної митної
справи необхідно створити сприятливі умови для полегшення торгівлі, сприяння транзиту, збільшення
товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, здійснення разом з митними органами
інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через
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митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення. Отож, чітко визначені і
конкретизовані завдання, у яких не йдеться про наповнення бюджету держави.
2. Що означає та передбачає «забезпечення безпеки суспільства»? Це призначення
реалізується через виконання низки завдань, саме у п. 7) визначено завдання щодо застосування
передбачених законом заходів митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, здійснення контролю за дотриманням усіма суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та
громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів
товарів через митний кордон України; здійснення заходів щодо недопущення переміщення через
митний кордон України товарів, на які встановлені заборони та/або обмеження щодо переміщення
через митний кордон України, а також товарів, які не відповідають вимогам якості та безпеки. Тобто
застосування тарифних ставок, пов’язане не з необхідністю наповнення бюджету, а з метою
забезпечення безпеки, а також захисту економічних та митних інтересів української суспільства та
його бізнес частини. Безпосередньо до безпекових завдань та захисту митних інтересів, також можна
віднести завдання щодо здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних
цінностей через митний кордон України (п.8); сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття
заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями
охоронюваних законом прав інтелектуальної власності, недопущення переміщення через митний
кордон України контрафактних товарів (п.9); а також запобігання та протидія контрабанді, боротьба з
порушеннями митних правил на всій митній території України (п.10). Із двадцяти завдань, визначених
у ст. 544 МК України, лише одне завдання, що визначене у п.6, пов'язане зі справлянням митних
платежів. В той же час встановлення та справляння митних платежів здійснюється з метою захисту
вітчизняного виробника, і лише супутньою метою виступає мета наповнення бюджету. Усі ці завдання
підтверджують тісний зв’язком між діяльністю щодо забезпечення безпеки суспільства та діяльністю
щодо захисту митних інтересів.
Таким чином, ми вже розпочали з’ясовувати зміст діяльності щодо захисту митних інтересів. І на
завершення цього аналізу звернемось за роз’яснення ст. 6 МК України, яка вказує, що митні інтереси
України - це частина національних інтересів України, забезпечення та реалізація яких досягається
шляхом здійснення державної митної справи. І, відповідно, митна безпека визначається як стан
захищеності митних інтересів України. Отож, аналіз змісту призначення-завдання органів доходів і
зборів дає підстави стверджувати, що основні напрямки діяльності органів, що здійснюють державну
мину справу, стосуються сприяння міжнародній торгівлі та забезпечення безпеки суспільства. І навіть
справляння митних платежів розцінюється як інструмент впливу на імпорт та експорт товарів та має
захисний, безпековий характер. До речі, саме тому митна безпека та захист митних інтересів домінує у
напрямках практичної діяльності митних органів зарубіжних держав. Зокрема найважливіші міжнародні
акти в сфері митних відносин - Рамкові стандарти безпеки та полегшення всесвітньої торгівлі
Всесвітньої митної організації, Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур
(Кіотська конвенція) [7]. Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні,
розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (конвенція прийнята в Найробі) [8]
визначає, що сприяння торгівлі та безпека є основними напрямками діяльності митних органів країнучасниць на сучасному етапі розвитку суспільства. Ряд провідних вітчизняних науковців, які
здійснюють дослідження в сфері митної справи, стверджують, що визначення першочерговими
завдань із наповнення бюджету за будь-яку ціну є шкідливими для зовнішньоторговельної політики
держави та деформують призначення митниць [9]. Окремі автори вказують, що такий підхід призвів до
руйнації всієї правоохоронної складової в галузі митної справи, зокрема до значного зниження
кількісного, а головне, якісного рівня боротьби з митними правопорушеннями [10].
А зарубіжні європейські дослідники вказують на те, що лише у слаборозвинутих країнах митні
адміністрації є пріоритетними суб’єктами наповнення бюджету. І хоча, до певної міри, раніше це мало
відображення в діяльності митних органів США та країн Європейського союзу, проте в процесі
реалізації Генеральної угоди з тарифів та торгівлі ВМО (WTO/GATT) фіскальна складова митного
права різко скоротилась, а почала превалювати соціальна функція в розрізі соціальної безпеки,
запобігання погрози тероризму, захисту навколишнього середовища, та захисту національних
інтересів [11] Тому, Україна як учасниця згаданих міжнародних структур та конвенцій зобов’язана
зважати на вказані акти та загальносвітові тенденції, та розвивати вітчизняні органи саме у цих
напрямках безпекової, правоохоронної, правозастосовної сфери. Саме тому, ще до появи органів
доходів і зборів, науковці визначили діяльність митних органів як різновид державно-владної
діяльності, що виражається у таких формах діяльності, як правотворча, правозастосовна,
регулятивна, правоохоронна, контрольна, організаційно-реглементаційна та організаційно-ідеологічна.
При цьому зауваживши, що форма діяльності митних органів – це зовнішній вияв дій, органів та
посадових осіб, що здійснюється у межах повноважень та для реалізації поставлених завдань [12].
Якщо узагальнити вказані форми, то їх можна звести до правових та організаційних форм діяльності
митних органів. Ці форми діяльності екстраполюються з відповідними однойменними напрямками
діяльності митних органів. Раціональне використання цих форм діяльності у однойменних напрямках
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[13] забезпечить необхідний рівень ефективності діяльності цих органів, особливо в сфері протидії
митним правопорушенням, так як саме у цій сфері здійснюються переважно організаційні та правові
заходи у адміністративно-профілактичній та адміністративно-юрисдикційній формі діяльності, які у
свою чергу є виключно правовими, правоохоронними формами діяльності за змістом [14]. Саме
правоохоронна складова діяльності митних органів України на сучасному етапі та у перспективі
потребує подальших наукових досліджень.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, призначення митниць, як митних органів,
визначає їх правовий статус, спонукає до використання цього органу держави у системі забезпечення
безпеки суспільства, захисту митних інтересів з дотриманням вимог спрощення міжнародної торгівлі.
Дослідження призначення, функцій та завдань митниць ДФС як митних органів вказує на те, що
переважна їх частина забезпечується або повинна забезпечуватись правовими та управлінськими
засобами в притаманних правоохоронним органам формах. Подальше ігнорування призначення,
визначених функцій, напрямків та форм діяльності митниць призведе до їх невідповідного
використання, погіршення рівня соціальної, економічної, митної безпеки суспільства, виникнення
нових загроз, зниження рівня протидії митним правопорушенням.
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Хома В.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦЬ ДЕРЖАВНОЇ
ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Мета – дослідження взаємозалежності між призначенням, функціями, завданнями та формами діяльності
органів доходів і зборів в сфері митної безпеки, зокрема щодо запобігання та протидії митним правопорушення та
контрабанді.
Методика дослідження. Під час дослідження застосовувались загальнонаукові та специфічні методи
наукових досліджень. При цьому автор опирається на фундаментальні теоретико-методологічні положення,
розроблені вітчизняною і зарубіжною юридичною та економічною науками. Зокрема, використання причинонаслідкового методу дозволило зробити висновок про наявність взаємозалежності між функціями держави та
функціями окремих державних органів, що реалізовують державну політику в тій чи іншій сфері життєдіяльності
суспільства. Також встановлено взаємозв’язок та взаємозалежність між призначенням органу держави, метою
його створення та визначенням його завдань. Застосування порівняльно-правового методу та методу аналізу
дозволило зробити висновок про наявність протиріччя у визначення організаційної форми та статусу митниці як
органу доходів і зборів з одного боку та митного органу з іншого боку.
Результати. Досліджено взаємозалежність між функціями держави та функціями окремих державних
органів, що реалізовують державну політику в тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства. Розглянуто
взаємозалежність між призначенням, метою створення та завданнями органів, що реалізовують державні
повноваження у митній сфері. Досліджено доцільність використання термінів «органи доходів та зборів» та «митні
органи» у відповідності до завдань та сфери діяльності цих органів. Проаналізовано зміст призначення та
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завдання органів доходів і зборів з виокремленням митної складової у діяльності цих органів. Наголошено на
тому, що призначення та завдання цих органів мають виключно митну сферу застосування.
Встановлено, що визначальним, основним детермінуючим фактором створення будь якого державного
органу, його назви, визначення функцій, наділення відповідними повноваженнями і подальшої реалізації цих
повноважень у співвідносній формі діяльності є призначення цього органу та сфера суспільної діяльності.
Зроблено висновок про те, що призначення, функцій та завдань митниць ДФС як митних органів забезпечується
або повинні забезпечуватись правовими та управлінськими засобами в притаманних правоохоронним органам
формах. Звернено увагу на те, що домінуюче зосередження на реалізації фіскальної складової у завданнях
митниць знижує рівень митної безпеки у суспільстві.
Наукова новизна. Встановлено взаємозалежність між призначенням, функціями, завданнями та формами
діяльності органів доходів і зборів в сфері митної безпеки, зокрема щодо запобігання та протидії митним
правопорушення та контрабанді. Доведено необхідність використання митниць як митних органів відповідно до їх
призначення та завдань визначених у Митному кодексі України та суспільних потреб.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані під час формування системи та
структури органів та підрозділів Державної фіскальної служби України. Розуміння взаємозалежностей та
взаємозв’язків між призначенням, функціями, та завданнями, з однієї сторони, та напрямків та форм діяльності
митниць, з іншої сторони, дозволить уникнути їх невідповідного використання, погіршення рівня соціальної,
економічної, митної безпеки суспільства, виникнення нових загроз, зниження рівня протидії митним
правопорушенням.
Ключові слова: призначення, функції, завдання, органи доходів і зборів, митні органи, напрями та форми
діяльності.
Khoma V.O. SOME ASPECTS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ACTIVITY OF THE
CUSTOMS OF THE STATE PHYSICAL SERVICE OF UKRAINE
Purpose is to study, distinguish and classify of the directions of improvement of the system of counteracting
customs offenses, as well as to establish the relationship between them and factors of influence on this system.
Methodology of research. The research is based on the use of general scientific and specific methods of
scientific research. In this case, the author relies on the fundamental theoretical and methodological positions, developed
by domestic and foreign legal and economic sciences. In particular, according to the requirements of the dialectical
method, the improvement of the system of counteraction to customs offenses is considered as a dynamic process, the
results of which depend on the complex influence of socially significant factors. The use of the causal method has led to
the conclusion that political, economic, social, ideological, cultural and ethical, spiritual, legal, and organizationaltechnical directions of improvement of this system exist. The use of a comparative method using statistical data made it
possible to conclude that the interdependence between the influence in various directions (in particular, ideological,
cultural, ethical, spiritual) on the system of prevention and counteraction to customs offenses and the level of offenses in
different time periods. The graphical method is used to visualize the results of the study.
Findings. The main factors influencing the level of counteracting customs offenses were investigated. The system
of prevention and counteraction of customs offenses is considered as an element of the legal system of the state and the
established rule of law. The main directions of improvement of the system of prevention and counteraction of customs
offenses were determined. It was been established that the improvement of this system can and should be carried out in
the political, economic, social, ideological, cultural-ethical, spiritual, legal, and organizational-technical directions.
It was emphasized on the need to implement measures in each of the identified areas, since only a
comprehensive, balanced and mutually agreed approach to improving the system for counteracting customs offenses will
lead to the desired result of reducing the level of such offenses. On the basis of a comparative analysis of statistical data
and other factors, it was concluded that the positive manifestations of citizens' legal consciousness, the motivation to act
virtuously, in accordance with European standards, gave the highest positive result in counteracting a customs offense.
Attention was drawn to the fact that ignoring or formal approach to activities, at least in one direction, will minimize the
results of work in other areas.
Originality. The author's classification of the main directions of improvement of the system of counteracting
customs offenses was been carried out. The necessity of the complex approach to the process of improvement of the
given system was proved.
Practical value. The results of the study can be used during the preparation of state programs, plans, systems of
measures to counteract customs offenses. A clear classification of the main directions provides an opportunity to apply
effective measures to increase the level of legality when performing the state customs business.
Key words: the system of prevention and counteraction to customs offenses, directions of improvement, factors,
factors of influence.
Хома В.А. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
Цель – исследование взаимозависимости между назначением, функциями, задачами и формами
деятельности органов доходов и сборов в сфере таможенной безопасности, в частности относительно
предотвращения и противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде.
Методика исследования. Исследование базируется на использовании общенаучных и специфических
методов научных исследований. При этом автор опирается на фундаментальные теоретико-методологические
положения, разработанные отечественной и зарубежной юридической и экономической науками. В частности,
использование причинно-следственного метода позволило сделать вывод о наличии взаимосвязи между
функциями государства и функциями отдельных государственных органов, реализующих государственную
политику в той или иной сфере жизнедеятельности общества. Также установлена взаимосвязь и
взаимозависимость между назначением органа государства, целью его создания и определением его задач.
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Применение сравнительно-правового метода и метода анализа позволило сделать вывод о наличии
противоречия в определение организационной формы и статуса таможни как органа доходов и сборов с одной
стороны и таможенного органа с другой стороны.
Результаты. Исследована взаимозависимость между функциями государства и функциями отдельных
государственных органов, реализующих государственную политику в той или иной сфере жизнедеятельности
общества. Рассмотрены взаимозависимость между назначением, целью создания и задачами органов,
реализующих государственные полномочия в таможенной сфере. Исследована целесообразность
использования терминов «органы доходов и сборов» и «таможенные органы» в соответствии с задачами и
сферой деятельности этих органов. Проанализировано содержание, назначение и задачи органов доходов и
сборов с выделением таможенной составляющей в деятельности этих органов. Отмечено, что назначение и
задачи этих органов имеют исключительно таможенную сферу применения.
Установлено, что определяющим, основным детерминирующим фактором создания любого
государственного органа, его названия, определения функций, наделение соответствующими полномочиями и
последующей реализации этих полномочий в соотносительной форме деятельности является назначение этого
органа и сфера общественной деятельности. Сделан вывод о том, что назначение, функции и задач таможен
ДФС как таможенных органов обеспечивается или должны обеспечиваться правовыми и управленческими
средствами в присущих правоохранительным органам формах. Обращено внимание на то, что доминирующее
сосредоточение на реализации фискальной составляющей в задачах таможен снижает уровень таможенной
безопасности в обществе.
Научная новизна. Установлена взаимозависимость между назначением, функциями, задачами и
формами деятельности органов доходов и сборов в сфере таможенного безопасности, в частности относительно
предотвращения и противодействия таможенным правонарушениях и контрабанде. Доказана необходимость
использования таможен как таможенных органов в соответствии с их назначением и задач определенных в
Таможенном кодексе Украины и общественных потребностей.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при формировании
системы и структуры органов и подразделений Государственной фискальной службы Украины. Понимание
взаимозависимостей и взаимосвязей между назначением, функциями, и задачами, с одной стороны, и
направлений и форм деятельности таможен, с другой стороны, позволит избежать их соответствующего
использования, ухудшения уровня социальной, экономической, таможенной безопасности общества,
возникновение новых угроз, снижение уровня противодействия таможенным правонарушением.
Ключевые слова: назначение, функции, задачи, направления и формы деятельности, органы доходов и
сборов, таможенные органы.
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БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК ЯК СКЛАДОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Національна безпека як багаторівнева соціально-політична система
формується під впливом різноманітних факторів, які залежать від часу, середовища, рівня розвитку
цивілізації, правопорядку, законодавчого забезпечення. Згідно Закону України «Про основи
національної безпеки України» (2003) національна безпека є захищеністю життєво важливих інтересів
людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства,
своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам у різноманітних сферах.
Нагальним завданням політики національної безпеки є створення конкурентоспроможної,
соціально орієнтованої ринкової економіки. Стратегія національної безпеки України, затверджена
Указом Президента України 2015 р., ключовою умовою нової якості економічного зростання
проголошує забезпечення економічної безпеки [1].
Агропромисловий комплекс України, як ключова галузь національної економіки, забезпечує
продовольчу безпеку країни як частину системи загальної національної безпеки. В умовах викликів та
загроз економічній безпеці сільськогосподарський потенціал нашої держави набуває особливого
значення. Ступінь продовольчої безпеки в системі національної безпеки України безпосередньо
залежить від потенціалу агропромислового виробництва, інвестування цієї сфери, формування
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політики, спрямованої на надання допомоги й створення умов для забезпечення
конкурентоспроможного виробництва в АПК.
Практичне застосування сучасних безвідходних технологій в АПК є основою соціальноекономічного розвитку й збереження екосистеми держави. Якнайширше впровадження безвідходного
виробництва є запорукою функціонування конкурентоспроможного АПК й, як наслідок, найважливішим
складовим елементом економічної й загалом національної безпеки держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані із впровадженням
безвідходних та маловідходних технологій у різні сфери господарювання порушувалися у працях
низки вітчизняних та зарубіжних вчених: І. О. Александрова, В. М. Афанасьєва, М. І. Бойко,
К. Боулдинга, Л. Брауна, Б. В. Громова, Г. Г. Гелетухи, П. Ейкінса, Т. А. Желєзної, В. О. Зайцева,
Б. М. Ласкоріна, Е. Ловінса, Р. Льора, О. В. Сафонова, В. І. Хомякова, Г. О. Ягодіна та ін. Водночас у
дослідженнях науковців, що є вагомим вкладом у проблематику застосування безвідходних
технологій, не приділялася увага взаємозв’язку між практичним впровадженням безвідходних
технологій в АПК та забезпеченням національної безпеки держави.
Постановка завдання. Мета роботи полягає у дослідженні питання забезпечення національної
безпеки України крізь призму проблематики впровадження безвідходних технологій в АПК.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна безпека є провідною складовою
національної безпеки держави. Як справедливо зазначає Г. А. Пастернак-Таранущенко, економічна
безпека, виявляючись в сферах впливу інших видів національної безпеки, проникаючи до них і
взаємодоповнюючи, в свою чергу акумулює в собі їх вплив, залишаючись при цьому основою
(базисом) національної безпеки [2, c. 23].
Поняття «економічна безпека», що включає в себе виробничу, демографічну, енергетичну,
зовнішньоекономічну, інвестиційно-інноваційну, макроекономічну, продовольчу, соціальну, фінансову
безпеки, не має єдиного закріпленого визначення. Розглядаючи суть даного поняття, автори дають
визначення, використовуючи при цьому в різних поєднаннях категорії незалежності і економічного
суверенітету, сталого розвитку, стабільності, економічних інтересів, стійкістю до внутрішніх та
зовнішніх загроз.
Економічна безпека визначається науковцями як загальнонаціональний комплекс заходів,
спрямованих на постійний і стабільний розвиток економіки держави, що включає механізм протидії
внутрішнім та зовнішнім загрозам (В. І. Мунтіян) [3, c. 10]; стан економіки й інститутів влади, за якого
забезпечуються гарантований захист національних інтересів, соціальна спрямованість політики,
достатній оборонний потенціал навіть за несприятливих умов розвитку внутрішніх та зовнішніх
процесів (В. А. Предборський) [4, с. 16]; такий стан економічного механізму країни, який
характеризується збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз,
його здатністю забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий і
ефективний розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери (М. М. Єрмошенко) [5, c. 29]; стан
національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз,
забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує
здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання (Методичні рекомендації
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України) [6].
Економічної безпеки можна досягти тоді, коли ступінь залежності країни від інших держав, а
також ступінь загострення внутрішньополітичної, соціально-економічної та екологічної ситуації не
перевищує межі, за якою втрачається національний суверенітет, послаблюється економічний
потенціал, суттєво знижуються рівень і якість життя громадян. Нехтування економічною безпекою
може призвести до катастрофічних наслідків: руйнації внутрішнього виробництва, витіснення з
внутрішнього ринку вітчизняних товаровиробників, банкрутства підприємств, підриву системи
життєзабезпечення нації. Основними характеристиками національної безпеки держави є економічна
незалежність, стабільність національної економіки, здатність до розвитку [7, c. 36].
Для забезпечення стабільного економічного розвитку першочерговими завданнями є усунення
загроз економічній безпеці країни. Загрози економічній безпеці України – це сукупність наявних та
потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів
у економічній сфері [7, c. 36]. Загрозами національній безпеці виступають такі дії, що ускладнюють або
ж унеможливлюють реалізацію національних економічних інтересів і створюють небезпеку для
соціально-економічної та політичної систем, національних цінностей, життєзабезпечення національної
безпеки країни [8, c. 30].
За характером виникнення їх можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Сьогодні
зовнішніми загрозами економічній безпеці України, за висновками експертів, є: енергетична
залежність національного виробництва; сировинна орієнтація експорту українських товарів; імпортна
інтервенція товарів на внутрішній ринок та зростання залежності від імпортних поставок; висока
заборгованість міжнародним фінансовим організаціям; низька конкурентоспроможність вітчизняних
товарів на світовому ринку. До внутрішніх загроз економічної безпеки належать: істотне скорочення
внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної та інноваційної активності і науково-
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технічного та технологічного потенціалу, скорочення досліджень на стратегічно важливих напрямах
інноваційного розвитку; нестабільність фінансової (передусім податкової) та грошово-кредитної
політики держави; зростання дефіциту державного бюджету та внутрішнього боргу [7, c. 37].
В процесі становлення та розвитку вітчизняної економіки пріоритетного значення набуває
ефективне функціонування агропромислового комплексу, від діяльності якого значною мірою
залежать підвищення добробуту народу, розвиток України як цивілізованої європейської держави та її
спроможність посісти вагоме місце на міжнародному продовольчому ринку.
О. І. Павлов підкреслює, що реальна ситуація з агровиробництвом і станом агропродовольчої
сфери в цілому є такою, що зумовлює їх розгляд у контексті безпечного розвитку й потребує
створення умов для динамічного розвитку агропродовольчої сфери як складної природної та
соціально-економічної системи [9, с. 97]. На думку Н. В. Пришляк, роль агропромислового комплексу в
суспільстві, цілі його соціально-економічного розвитку та можливості їх досягнення на основі науковотехнічного прогресу об'єктивно зумовлюють необхідність досягнення сталого розвитку сільського
господарства. Сталість аграрного виробництва відображає ступінь ефективності функціонування
господарської системи протягом тривалого періоду [10, c. 22].
Сталий розвиток забезпечить функціонування АПК при позитивних показниках економічної
ефективності, розумне використання ресурсного потенціалу, зменшення викидів вуглекислих газів,
застосування інноваційних технологій.
Сучасне розуміння концепції сталого розвитку полягає в тому, що сталий розвиток сприяє
процвітанню і розширенню економічних можливостей, підвищенню рівня добробуту і захисту
навколишнього середовища, встановленню балансу між задоволенням сучасних потреб людства і
захистом інтересів майбутніх поколінь й пропонує найбільш оптимальний шлях поліпшення життя
людей у всьому світі.
Поступова вичерпність корисних копалин та природніх ресурсів та загроза глобальної
екологічної кризи спонукають до практичного впровадження моделей сталого розвитку в різних
країнах світу.
У світовому масштабі концепція сталості в агропромисловому виробництві передбачає
досягнення одночасно агроекологічної, соціальної, мікроекономічної та макроекономічної сталості [10,
c. 22]. Зважаючи на глобальний характер порушення рівноваги між політичним, економічним,
соціальним та екологічним розвитком, необхідність переходу України до моделі сталою розвитку є
очевидною [11, c. 62].
Сталий розвиток та економічна безпека перебувають у іманентному зв’язку: забезпечення
безпеки через розвиток та розвитку через забезпечення безпеки. Перехід до сталого розвитку повинен
забезпечити збалансоване рішення проблем соціально-економічного розвитку і зберігання природноресурсного потенціалу. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [12] проголошує, що Україна має
стати державою з сильною економікою та з передовими інноваціями. Для цього, передусім, необхідно
відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке зростання економіки екологічно
невиснажливим способом, створити сприятливі умови для ведення господарської діяльності.
Виконання цих завдань неможливе без вирішення низки складних питань, одним із яких є
питання поводження з відходами в нашій державі. Неконтрольоване та стрімке накопичення
промислових відходів становить загрозу довкіллю та здоров'ю населення, загрозу національним
інтересам і національній безпеці України. У Національній стратегії управління відходами в Україні до
2030 року [13] констатується, що значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність
ефективних заходів, спрямованих на запобігання їх утворенню, утилізації, знешкодження та
видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним фактором розвитку національної
економіки. Така ситуація обумовлює необхідність створення та забезпечення належного
функціонування загальнодержавної системи запобігання утворенню відходів, збирання, перероблення
та утилізації, знешкодження і екологічно безпечного видалення. Це повинно бути невідкладним
завданням навіть в умовах відносної обмеженості економічних можливостей як держави, так і
основних утворювачів відходів. Таким чином, єдиним можливим шляхом урегулювання ситуації є
створення комплексної системи управління відходами.
Одним із основних джерел утворення відходів в Україні є підприємства агропромислового
комплексу. Тому впровадження безвідходних технологічних систем в АПК у рамках комплексної
стратегії сталого розвитку України має особливе національне значення.
Національна парадигма сталого розвитку України як одне із основних завдань політики сталого
розвитку щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного зростання, закріплює
необхідність технічного переоснащення виробництва на основі впровадження новітніх наукових
досягнень, енерго- і ресурсоощадливих та безвідхідних технологій, широкого застосуванні
відновлюваних джерел енергії, розв’язання проблеми утилізації відходів, що утворюються у процесі
господарської та іншої діяльності. Стимулювання застосування новітніх ресурсозберігаючих,
безвідходних технологій та екологічно чистих товарів проголошено також одним із основних завдань
економічного регулювання ринкових відносин з метою раціонального водокористування [14, с. 52].
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З метою забезпечення сталого розвитку, гармонізації економіки та довкілля уряд України в
Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків» (2008
р.) [15] зобов’язався забезпечити розроблення та впровадження новітніх наукових, екологічно
безпечних технологій виробництва (ресурсо- та енергозберігаючих, маловідходних і безвідходних).
Стимулювання суб’єктів господарювання до провадження виробничої діяльності з
використанням безвідходних та екологічно безпечних технологій задекларовано в Концепції
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки. Концепція національної
екологічної політики України на період до 2020 р. закріплює одним із основних завдань національної
екологічної політики України технічне переоснащення виробничого комплексу на основі впровадження
інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних,
безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.
Екологізація промисловості, як відзначається у вищезазначеній Концепції, передбачає
упровадження новітніх наукових досягнень, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій,
маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів.
Д. В. Зеркалов та О. Ю. Арламов, досліджуючи соціальні проблеми сталого розвитку,
наголошують на необхідності створення ресурсозберігаючих технологій і безвідходних виробництв, які
одночасно могли б «вбудуватися» в природний кругообіг. «Екологічна криза змушує переглянути наші
відносини з навколишнім світом», – пишуть науковці. «Сьогодні все частіше критикується концепція
панування людини над природою та споживчий принцип у взаємозв'язках з нею. Усвідомлення того,
що сучасне суспільство платить за блага цивілізації занадто дорогу ціну, викликає протидію
господарському егоїзму. Так, виявляються види діяльності, що завдають шкоди природному
середовищу. Одночасно розробляється система її захисту» [16, c. 64].
Без серйозних зусиль по формуванню в масовій свідомості українського суспільства адекватних
сучасному стану суспільства форм мислення та норм поведінки, спрямованих на національне та
глобальне виживання, а також без відпрацювання відповідних державних рішень, Україна вже в
близькій перспективі зіткнеться з важко вирішуваними проблемами ресурсозабезпечення,
конкурентоспроможності своєї продукції на зовнішніх та внутрішньому ринках, скорочення чисельності
працездатного населення та ін., які на фоні невирішених соціально-економічних проблем поставлять
під загрозу саме її існування. Тому проблема національного виживання та прогресу в глобальному
контексті з врахуванням сучасних світових тенденцій повинна стати домінуючою в державній політиці
на найближчу та довгострокову перспективу [17].
Висновки з проведеного дослідження. Агропромисловий комплекс є основним
життєзабезпечуючим сектором вітчизняної економіки та має стратегічне значення для держави.
Вироблення й застосування прийнятних підходів до забезпечення ефективного агропромислового
виробництва набуває все більш принципового характеру у контексті національної безпеки. Одним із
дієвих інструментів у цьому контексті є функціонування безвідходних технологічних систем в АПК, що
гарантує раціональне використання всіх корисних компонентів сировини й енергії в замкнутому циклі,
непорушення екологічної рівноваги, досягнення максимально високого рівня економіко-соціоекологічної ефективності агропромислового виробництва.
Визначення чіткої стратегії розвитку АПК на основі впровадження сучасних безвідходних та
маловідходних енергозберігаючих технологій в аграрному виробництві, технічне забезпечення
реалізації таких технологій вітчизняною технікою нового покоління, забезпечення суспільноекономічного розвитку сільських територій з метою підтримання конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції сприятиме зміцненню індустріальної основи АПК, розвитку
виробничого і науково-технічного потенціалу держави, зміцненню умов життя працівників, збереженню
продовольчої безпеки України.
Створення та впровадження ефективних безвідходних технологій відповідає інтересам
національної безпеки України щодо забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов
життєдіяльності людини і суспільства, збереження навколишнього природного середовища,
забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів та науково
обґрунтованого узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства.
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Андрейченко А.В. БЕЗВІДХОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Мета. Дослідження питання забезпечення національної безпеки України крізь призму проблематики
впровадження безвідходних технологій в АПК.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали концепції національної
безпеки, сталого розвитку, результати фундаментальних вітчизняних і закордонних досліджень з проблем
агропромислового виробництва. Дослідження базувалося на використанні таких методів: системного підходу –
для вивчення зв’язків між явищами та процесами сталого розвитку та оновлення аграрного виробництва;
діалектичного – для розгляду явищ у їх взаємозв’язку і розвитку, єдності та боротьбі суперечностей; теоретичного
узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату. Використання причино-наслідкового методу
дозволило зробити висновок про наявність економічного, соціального та екологічного напрямків впровадження
безвідходних технологій в АПК.
Результати. Встановлено, що створення та впровадження ефективних безвідходних технологій відповідає
інтересам національної безпеки України. Обґрунтовано необхідність впровадження безвідходних технологій з
метою забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людини і суспільства, збереження
навколишнього природного середовища, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та
енергетичних ресурсів. Доведено, що впровадження безвідходних технологій в АПК забезпечує екологічні,
економічні та соціальні інтереси суспільства.
Наукова новизна. Дістала подальшого розвитку стратегія розвитку АПК на основі впровадження сучасних
безвідходних та маловідходних енергозберігаючих технологій в аграрному виробництві.
Практична значущість. Результати дослідження свідчать про доцільність впровадження безвідходного
виробництва на переробних підприємствах АПК, що є запорукою конкурентоспроможного функціонування АПК та
економічної безпеки держави.
Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, АПК, відходи, безвідходні технології.
Andreichenko A.V. NON-WASTE TECHNOLOGIES IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AS A COMPONENT
OF NATIONAL SECURITY
Purpose. Investigation of the question of ensuring a national security of Ukraine through the prism of the issues
of implementation of non-waste technologies in the agro-industrial complex.
Methodology of research. As a theoretical and methodological basis of the study served the concepts of
national security, sustainable development, the results of fundamental domestic and foreign research on the problems of
agro-industrial production. The following methods were used in the research: systems approach - to study the links
between phenomena and processes of sustainable development and the renewal of agrarian production; dialectical – to
consider phenomena in their interconnection and development, unity and struggle of contradictions; theoretical
generalization and comparison – for the development of the conceptual apparatus. Causal-investigatory method
concluded that there are economic, social and environmental trends in the implementation of non-waste technologies in
the agro-industrial complex.
Findings. The creation and implementation of effective non-waste technologies meets the interests of the
national security of Ukraine on providing ecologically and technologically safe conditions for the life of both human and
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society, preservation of the natural environment, ensuring economical use of raw materials and energy resources was
substantiated. It was proved that introduction of non-waste technologies in agroindustrial complex ensures ecological,
economic and social interests of the society.
Originality. The developement strategy of the agro-industrial complex has been further developed on the basis of
the introduction of modern non-waste and low-energy energy saving technologies in agrarian production.
Practical value. The results of the study indicate the feasibility of introducing non-waste production at processing
enterprises of the agro-industrial complex, which is the key to the competitive functioning of the agro-industrial complex
and the economic security of the state.
Key words: national security, economical security, agroindustrial complex, waste, non-waste technologies.
Андрейченко А.В. БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Цель. Исследование вопроса обеспечения национальной безопасности Украины сквозь призму
проблематики внедрения безотходных технологий в АПК.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили концепции
национальной безопасности, устойчивого развития, результаты фундаментальных отечественных и зарубежных
исследований по проблемам агропромышленного производства. Исследование базировалось на использовании
следующих методов: системного подхода – для изучения связей между явлениями и процессами устойчивого
развития и обновления аграрного производства; диалектического – для рассмотрения явлений в их взаимосвязи
и развитии, единстве и борьбе противоречий; теоретического обобщения и сравнения – для развития
понятийного аппарата. Использование причинно-следственного метода позволило сделать вывод о наличии
экономического, социального и экологического направлений внедрения безотходных технологий в АПК.
Результаты. Установлено, что создание и внедрение эффективных безотходных технологий отвечает
интересам национальной безопасности Украины. Обоснована необходимость внедрения безотходных
технологий в целях обеспечения экологически и техногенно безопасных условий жизнедеятельности человека и
общества, сохранения окружающей природной среды, обеспечения экономного использования материальносырьевых и энергетических ресурсов. Доказано, что внедрение безотходных технологий в АПК обеспечивает
экологические, экономические и социальные интересы общества.
Научная новизна. Получила дальнейшее развитие стратегия развития АПК на основе внедрения
современных безотходных и малоотходных энергосберегающих технологий в аграрном производстве.
Практическая значимость. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности внедрения
безотходного
производства
на
перерабатывающих предприятиях АПК,
что
является
залогом
конкурентоспособного функционирования АПК и экономической безопасности государства.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, АПК, отходы, безотходные
технологии.
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ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Нині існує значна кількість методів оцінки економічних, соціальних та
екологічних процесів у суспільстві, проте практично всі вони пропонуються для прийняття рішення
стосовно регіонів як адміністративно-територіальних одиниць. Тому у власному дослідженні ми
спробуємо запропонувати методичний підхід, результатом якого буде використання результатів оцінки
для розробки та впровадження системи управління конкретною сільською територією на рівні місцевої
та регіональної влади, а також формування державної політики щодо регулювання їх розвитку.
Загалом оцінка визначається як уявлення про цінність, рівень або значення показника, що
вивчається. В українській мові процес, що передує формуванню оцінки має назву оцінювання.
Вона слугує передумовою визначення причин виникнення існуючого стану, можливих наслідків
збереження тенденцій та застосування інструментів механізму управління розвитком сільських
територій. При цьому, важливим аспектом отримання результатів залишається підбір методів оцінки.
При виборі критеріїв, індиаторів і показників оцінювання стану сільських територій необхідно
брати до уваги й те, що вони мали б використовуватись і для прогнозування подальшого розвитку цих
територій як індикатори цільових установок такого розвитку.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивчення наукових джерел зумовило виділення
основних напрямів досліджень з оцінки розвитку сільських територій, які представлені декількома
варіантами методик проведення діагностики рівня соціально-економічних параметрів таких утворень.
Так, П.А. Оріхівський пропонує систему моніторингу соціально-економічних процесів, що
відбуваються на сільських територіях, із п’яти основних груп показників, необхідних для організації
проведення оцінки [5]. Сюди він додав характеристику населення, трудових ресурсів, інфраструктурні
обєкти, земельних ресурсів та фінансового забезпечення.
Більш широкий підхід до оцінки рівня соціально-економічного розвитку територій на
регіональному рівні запропонували Ю. Д. Шмідт і В. А. Денисенко, формуючи систему показників, яка
включає в себе чотири агрегованих складових: виробництво, ринок, регіональні фінанси, якість життя
[10, с. 7-13].
Недоліком розглянутих методик, на наш погляд, є її загальний характер, який не відображає
специфіку економічної системи сільських територій.
Вважаючи сільське господарство через об'єктивні історичні причини основним і фактично
безальтернативним видом господарської діяльності та зайнятості в сільських територіях України,
низка економістів пропонують оцінювати рівень соціально-економічного розвитку сільських територій в
розрізі чотирьох блоків: природно-ресурсного потенціалу сільського господарства, матеріальнотехнічного, людського і фінансового потенціалів [3, с. 48-54; 6].
Формуючи систему блоків показників та їх індикаторів, М.О. Барановський виходив із того, що
сільські території, як системні об’єкти, включають такі головні підсистеми: а) виробничоінфраструктурну; б) природну; в) демографічну; г) розселенську; ґ) соціальну; д) фінансову.
Оцінка включає чотири великі блоки показників, які характеризують основні підсистеми сільських
територій – виробничо-інфраструктурну, фінансову, соціальну та демографічно-розселенську [1]. При
цьому зазначені показники охоплюють лише певні галузеві особливості економічної системи, вибіркові
критерії оцінки соціального середовища і не враховують екологічної складової.
Надзвичайно популярною методикою на практиці є оцінка розвитку територій за одним із
важливих критеріїв – інвестиційної привабливістю держави та регіонів. Її сутність полягає в
застосуванні групи показників, за допомогою яких можна проводити аналіз доцільності інвестування в
той чи інший регіон. При цьому дану методику, розробником якої є І.О.Бланк, інтерпретували на
сучасний лад, вивчаючи інвестиційну привабливість за п’ятьма групами показників: економічний
розвиток, інфраструктурне забезпечення, розвиток фінансового сектору, людські ресурси та
функціональність органів влади [2].
Таким чином, еволюція наукових досліджень у напрямі розвитку сільських територій
продемонструвала вектор до інтегральної оцінки. Так, на думку В.Я. Унгурян, для інтегральної оцінки
рівня розвитку сільських територій необхідно відібрати 20 показників, які мають бути згруповані у п’ять
складових інтегрального оцінювання і відображатимуть: демографічну ситуацію та ступінь міграції
сільського населення; економічний потенціал та рівень і якість життя мешканців села; наявність
соціальної інфраструктури; рівень розвитку інженерної інфраструктури та показники рівня управління
сільським розвитком [9].
Як зазначає О.Л. Попова, розглянуті методики передбачають обов’язкове відображення трьох
складових: соціальної, економічної й екологічної. Найвідомішими інтегральними показниками, за
якими оцінюється результативність сталого розвитку, є: індекс людського розвитку, екологічно
скоригований чистий внутрішній продукт, показник «дійсних збережень» [7].
Необхідно відзначити, що при значній увазі науковців до даної проблеми досі недостатньо
опрацьовані методики оцінки рівня соціально-економічного розвитку сільських територій. Деякі
дослідники обмежуються аналізом просторової асиметрії в територіальному розрізі розвитку або
розміщення сільськогосподарського виробництва. Сильною стороною даної методики є широкий
спектр показників, що характеризують стан сільського господарства, або ж лише окремі аспекти
розвитку сільських територій, зокрема соціальні чи екологічні. Однак, на нашу думку, оцінювати стан і
перспективи розвитку сільських територій лише за результатами в аграрній чи соціальній сфері багато
в чому не є доречним. По-перше, сільськогосподарське виробництво хоч і є традиційною діяльністю
для цієї місцевості, але не визначальним за економічними оцінками. По-друге, сільські території у
межах адміністративного устрою України становлять понад 90 відсотків, на яких розміщуються
суб’єкти господарювання різних галузей. Тому оцінювати необхідно загальне підприємництво. Потретє, оцінка розвитку сільських територій потребує комплексного дослідження за усіма складовими:
економічної, соціальної та екологічної.
З огляду на це, доцільно розрізняти оцінку рівня соціально-економічного розвитку сільських
територій як результуючого показника і оцінку її потенціалу для досягнення стратегічних цілей
управління як вихідного показника.
Постановка завдання. Метою нашого дослідження є обґрунтувати методичний інструментарій
з інтегральної оцінки розвитку сільських територій за економічною, соціальною та екологічною
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складовою та запропонувати систему критеріїв, індикаторів та показників їх вивчення в сучасних
умовах господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим у процесі відбору критеріїв,
індикаторів та показників для оцінки розвитку сільських територій є те, що їхня сукупність повинна
надавати можливість не тільки «горизонтального» порівняння (між регіонами, адміністративними
районами), а й розгляду складових більш нижчого рівня (проводити «вертикальний» аналіз).
Безумовно, перелік обраних критеріїв, індикаторів та показників може, а за окремими напрямами
аналізу навіть повинен змінюватися, проте їх кількісний та якісний склад повинен визначатися
законодавчими межами і методологічними підходами, тобто вони повинні бути доступні для усіх рівнів
управління та їх отримання повинно базуватися на єдиній методиці обчислення.
Загалом при побудові системи оцінювання розвитку сільських територій, на нашу думку,
необхідно врахувати декілька вимог та завдання, які ставляться перед нею:
1) включати офіційну, науково обґрунтовану та придатну для розрахунків сукупність показників,
які максимально характеризують комплексний стан сільських територій за трьома складовими сталого
розвитку (економічній, соціальній та екологічній);
2) підбір індикаторів та обчислення показників повинно базуватися на єдиному методологічному
підході та враховувати загальні вимоги до отриманої інформації (достовірність, адекватність,
репрезентативність, співвідносність, вичерпність, доступність);
3) забезпечувати можливість порівняння аналогічних показників на різних рівнях управління
сільськими територіями, тобто їх застосування повинне мати значимість для «вертикального» і
«горизонтального» аналізу;
4) кожен показник певного індикатора оцінювання повинен мати конкретну управлінську цінність
та економічну значимість для розрахунку, а також розрізнення показників-стимуляторів і показниківдестимуляторів;
5) забезпечувати мінімальні затрати зі збору, обробки інформації та базуватися на офіційних і
підтверджених її джерелах (Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби
України тощо);
6) вихідна інформація має впорядковуватися у вигляді матриці, рядками якої є набір показників,
які характеризують різні аспекти розвитку сільських територій, а стовпці – значення окремих
показників, в тому числі за всіма одиницями досліджуваної сукупності, що забезпечуватиме
достатність статичної і динамічної варіації.
Виходячи із наведених вимог, ми побудували схему методологічних підходів до оцінки розвитку
сільських територій (рис. 1).
Методичні підходи до оцінки розвитку сільських територій
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Рис. 1. Методичні підходи до оцінки розвитку сільських територій
Джерело: розробка автора
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Для створення адекватної бази для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення
розвитку сільських територій пропонується застосувати економічну модель, що ґрунтується на
методичному інструментарії теорії нечітких множин [8]. Основна ідея полягає у тому, що на основі
нечітких множин, тобто різних за кількісним і якісним виміром показників, можливо побудувати модель
ефективного управління функціонуванням сільської території на основі єдиного комплексного
показника.
Відповідно пропонується наступний алгоритм структуризації математичної моделі ефективності
функціонування сільської території з визначенням параметрів (критеріїв) у вигляді нечітких множин.
Нехай G – лінгвістична змінна, що визначає рівень розвитку сільської території. Зазначимо, що
значення змінної G залежить від економічних, соціальних та екологічних факторів. Цю залежність
можна описати наступною формулою:
G = f (X, Y, Z),
(1)
де Х – сукупність економічних факторів; Y – сукупність соціальних факторів; Z – сукупність
екологічних факторів.
Зазначені фактори у запропонованому алгоритмі оцінки стану і розвитку сільських територій
відповідають трьом блокам критеріїв відбору найбільш вагомих індикаторів і доцільних показників
наукового дослідження із заданої тематики.
Економічний блок оцінки ми пропонуємо розглядати за наступною системою індикаторів,
кожному із яких відповідає сукупність показників:
1. Рівень ресурсного забезпечення (Х1).
2. Рівень економічного розвитку (Х2).
3. Рівень інвестиційної привабливості (Х3).
4. Рівень підприємницької активності (Х4).
У такому випадку змінна X, що входить до G може бути розглянута у вигляді функції:
X = f (Х1, Х2, Х3, Х4).
(2)
Лінгвістичну змінну Х1, що описує рівень ресурсного забезпечення сільських територій,
представлено у вигляді функції:
Х1 = f (x11, x12, x13),

(3)

де х11− площа земель на одну особу, тис. га; х12 – об’єм прісної води у ставках і водосховищах
3
на одну особу, млн м ; х13 – лісистість територій, %.
Лінгвістичну змінну Х2, що описує рівень економічного розвитку сільських територій
представлено у вигляді функції:
Х2 = f (х21, х22, х23, х24, х25, х26, х27, х28, х29, х210),

(4)

де х21 – обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу, грн; х22 –
індекс промислової продукції, %; х23 – виробництво продукції сільського господарства на одну особу,
грн; х24 – індекс продукції сільського господарства, %; х25 – частка продукції тваринництва, %; х26 –
продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах, грн; х27 – оборот роздрібної торгівлі на
одну особу, грн; х28 – коефіцієнт покриття експортом імпорту; х29 – індекс споживчих цін; х210 –
надходження до місцевих бюджетів на одну особу, грн.
Лінгвістичну змінну Х3, що описує рівень інвестиційної привабливості сільських територій
представлено у вигляді функції:
Х3 = f (х31, х32, х33),

(5)

де х31 – капітальні інвестиції на одну особу, грн; х32 – частка капітальних інвестицій у сільське
господарство, мисливство та надання пов’язаних з ними послуг, %; х33 – прямі іноземні інвестиції
(акціонерний капітал) на одну особу, дол. США;
Лінгвістичну змінну Х4, що описує рівень підприємницької активності в сільських територіях
представлено у вигляді функції:
Х4 = f (х41, х42, х43, х44, х45),

(6)

де х41 – кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од.; х42 – частка
малих підприємств, %; х43 – фізичні особи-підприємці на 10 тис. осіб наявного населення, од.; х44 –
частка виробництва продукції сільського господарства господарствами населення, %; х45 – частка
підприємств, які отримали збиток, %.
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Соціальний блок оцінки ми пропонуємо розглядати за наступною системою індикаторів,
кожному із яких відповідає сукупність показників:
1. Рівень демографічної ситуації (Y1).
2. Рівень освіти (Y2).
3. Рівень зайнятості (Y3).
4. Рівень розвитку інфраструктури (Y4).
5. Рівень якості життя (Y5).
У такому випадку змінна Y, що входить до G може бути розглянута у вигляді функції:
Y = f (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5).

(7)

Лінгвістичну змінну Y1, що описує демографічну ситуацію в сільських територіях, представлено
у вигляді функції:
Y1 = f (y11, y12, y13, y14, y15, y16, y17),
(8)
де y11 – частка сільського населення, %; y12 – частка сільського населення молодше
працездатного віку, %; y13 – коефіцієнт природного приросту (скорочення) сільського населення; y14 –
сумарний коефіцієнт народжуваності на 1 жінку сільської місцевості; y15 – середня очікувана
тривалість життя при народженні, років; y16 – демографічне навантаження на населення у віці 15–64
роки; y17 – співвідношення кількості шлюбів і розлучень.
Лінгвістичну змінну Y2, що описує рівень освіченості в сільських територіях, представлено у
вигляді функції:
Y2 = f (y21, y22, y23, y24, y25, y26),

(9)

де y21 – охоплення дітей закладами, відсотків до кількості дітей відповідного віку; y22 – кількість
дітей у закладах у розрахунку на 100 місць; y23 – частка економічно активних осіб з базовою загальною
середньою освітою, %; y24 – частка економічно активних осіб з повною загальною середньою освітою,
%; y25 – частка економічно активних осіб з професійно-технічною освітою, %; y26 – частка економічно
активних осіб з повною вищою освітою, %.
Лінгвістичну змінну Y3, що описує рівень зайнятості в сільських територіях, представлено у
вигляді функції:
Y3 = f (y31, y32, y33, y34),
(10)
де y31 – частка економічно активного населення, %; y32 – рівень зайнятості, %; y33 – рівень
безробіття, %; y34 – частка зайнятих у реальному секторі економіки, %.
Лінгвістичну змінну Y4, що описує рівень соціальної інфраструктури сільських територій,
представлено у вигляді функції:
Y4 = f (y41, y42, y43, y44, y45, y46, y47, y48, y49, y410, y411, y412, y413),

(11)

де y41 – сільські населені пункти, що знаходяться на відстані понад 5 км до ради, од; y42 – частка
населених пунктів, що не мають дороги з твердим покриттям, %; y43 – частка населених пунктів, що не
мають освітлення, %; y44 – частка населених пунктів, що не мають дошкільних навчальних закладів, %;
y45 – частка населених пунктів, що не мають шкіл, %; y46 – частка населених пунктів, що не мають
закладів культури, %; y47 – частка населених пунктів, що не мають лікувальних закладів, %; y48 –
частка населених пунктів, що не мають торговельних закладів, %; y49 – частка населених пунктів, що
не мають закладів побуту, %; y410 – наявний дохід на одну особу, грн; y411 – номінальна заробітна
плата, грн; y412 – частка витрат на продовольчі товари і комунальні послуги у сукупних витратах, %;
y413 – частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами на місяць нижче
прожиткового мінімуму, %.
Лінгвістичну змінну Y5, що описує рівень якості життя сільських територій, представлено у
вигляді функції:
Y5 = f (y51, y52, y53),

(12)

де y51 – сільський житловий фонд в розрахунку на 1 жителя, кв.м.; y52 – забезпеченість
окремими видами благоустрою, %; y53 – частка населених пунктів, де надають комунально-побутові
послуги, %.
Екологічний блок оцінки ми пропонуємо розглядати за наступною системою індикаторів,
кожному із яких відповідає сукупність показників:
1. Рівень стану земельних ресурсів (Z1).
2. Рівень стану водних ресурсів (Z2).
3. Рівень стану атмосферного повітря (Z3).
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У такому випадку змінна Z, що входить до G може бути розглянута у вигляді функції:
Z = f (Z1, Z2, Z3).
(13)
Лінгвістичну змінну Z1, що описує рівень забруднення земельних ресурсів, представлено у
вигляді функції:
Z1 = f (z11, z12),

(14)

де z11 – коефіцієнт екологічної стабільності землі; z12 – коефіцієнт забрудненості відходами І-ІІІ
класу.
Лінгвістичну змінну Z2, що описує рівень забруднення водних ресурсів, представлено у вигляді
функції:
Z2 = f (z21, z22, z23),
(15)
де z21 – частка оборотної та послідовно використаної води в загальному обсязі використання
води для виробництва, %; z22 – частка забруднених зворотних вод, скинутих у поверхневі водні
об`єкти, %; z23 – коефіцієнт співвідношення водоспоживання із наявністю водних ресурсів.
Лінгвістичну змінну Z3, що описує рівень забруднення атмосферного повітря, представлено у
вигляді функції:
Z3 = f (z31),

(16)

де z31 − коефіцієнт навантаження викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Ієрархічну структуру співвідношень, запропоновану автором, можна описати у вигляді «дерева
логічного висновку», що показано на рис. 2.
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Рис. 2. Дерево логічного висновку стосовно сукупності критеріїв і показників
за нечітко-множинного оцінювання стану сільських територій
Джерело: авторські дослідження з використанням окремих методичних положень узгодження інформації
[8].

Загалом розрахунки стану і розвитку сільських територій здійснюються за трьохрівневою
схемою:
1-й рівень: обчислення індивідуальних показників;
2-й рівень: побудова індексів за окремими блоками показників;
3-й рівень: побудова інтегрального індексу.
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Як показує теорія і практика, при обрахунку показників розвитку сільських територій
визначається велика кількість показників, які є неспівмірними та різномасштабними, а також із
різнонаправленою дією.
Тому одним із способів перетворення абсолютних показників у порівняльні індикатори є їх
перерахунок в розрахунку на одну особу населення (оскільки всі території і регіони різні з відповідною
їм величиною території та жителів). Відносні ж показники відображатимуться у коефіцієнтах чи
відсотках без відповідного перетворення.
При цьому важливим етапом і напрямом дослідження є аналітична оцінка фактичних значень
вихідних показників, яка забезпечується у порівнянні із певними нормативними (стандартизованими)
параметрами соціально-економічного стану розвитку сільських територій. У цьому, на наше
переконання, і полягає сутність проведення аналізу, адже отримана величина певного показника
(особливо в абсолютному виражені) одномоментно не свідчить про позитивний чи негативний
характер розвитку.
Одним із способів порівняння є виявлення зміни індивідуального значення до середнього
вимірника усієї досліджуваної сукупності. Такий підхід може бути застосований для показника
нижнього рівня та середньої величини вищого рівня. Для прикладу, показник певної сільської території
можна порівняти із середнім показником по адміністративниму районі чи області, а району (регіону) – з
всеукраїнським.
Однак таке порівняння не може розглядатися як безальтернативний шлях аналізу, тим більше,
що показник на рівні держави уже не буде з чим порівнювати, адже він і є середнім (або
підсумовуючим) вимірником соціально-економічних процесів на національному рівні. З іншого боку,
індивідуальні значення досліджуваних одиниць сукупності можуть визначати негативні тенденції
розвитку сільських територій і як наслідок середнє також буде характеризувати від’ємний результат.
Виходом із цієї ситуації є застосування міжнародних зіставних вимірників соціальноекономічного стану за умови існування ідентичних методик обчислення показників (для забезпечення
порівняльності даних) або прийнятих нормативних гранично допустимих (для дестимуляторів) та
мінімальних (для стимуляторів) порогів.
Доцільним, на наш погляд, є також порівняння із найбільшим значенням, який зафіксований у
досліджуваній сукупності. Такий підхід підтримує професор А. Лісовий, який пропонує при визначенні
показників та індексів розвитку сільських територій здійснювати порівняння фактичних значень
вихідних даних з максимальним значенням. За таких умов формула визначення рівня розвитку
сільських територій набуває вигляду [4, c. 38]:
m

Ii 

f ij

 max
j 1

i

,

(17)

fj

де I i – узагальнений показник розвитку і-ої сільської території; f ij – фактичний обсяг j-го
часткового показника (критерію) по і-й сільській території; max

i

f j – максимальний обсяг j-го

часткового показника по всіх і-х сільських територіях.
Згідно цієї формули замість значення «max» можна використовувати нормативне або
стандартне значення, що забезпечить вказаний підхід.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розглянута система критеріїв,
індикаторів та показників оцінки стану сільських територій має інтегральний характер і забезпечує
сталий взаємозв’язок між темпами економічного зростання, рівнем розвитку соціуму та належним
станом природокористування як складовими такої оцінки.
Розглянутий варіант методики дослідження соціально-економічного розвитку сільських
територій дає змогу проаналізувати процеси, що відбуваються, та надати об’єктивну узагальнюючу
оцінку економіко-соціально-екологічній системі. В результаті запропонованого підходу можна
сформувати дієву матрицю сигнальних індикаторів стану сільських територій та на основі цього
запропонувати ефективний механізм реалізації управлінських рішень з досягнення заданих
параметрів розвитку.
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Сава А.П. ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ
Мета - обґрунтувати методичний інструментарій з інтегральної оцінки розвитку сільських територій за
економічною, соціальною та екологічною складовою та запропонувати систему критеріїв, індикаторів та
показників їх вивчення в сучасних умовах господарювання.
Методика дослідження. Реалізація мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних
методів: системного підходу – при формуванні методологічних засад вивчення розвитку сільських територій,
узагальнення – при обґрунтуванні вибору існуючих методів дослідження та оцінки стану соціально-економічних
процесів в сільських територіях; монографічний – вивчення літературних джерел і наукової думки що розвитку та
оцінки сільськими територіями з урахуванням особливостей сталого розвитку економіки.
Результати. Проаналізовано існуючі методичні підходи до вивчення соціально-економічних процесів у
сільських територіях; обґрунтовано наукові методи та сформовано систему критеріїв, індикаторів та показників з
оцінки розвитку сільських територій.
Наукова новизна. Сформовано авторський підхід до застосування методичного підходу у процесі
дослідження економічної, соціальної та екологічної складової розвитку сільських територій. Запропоновано
використати систему обґрунтованих критеріїв, індикаторів та показників для здійснення комплексної оцінки стану і
розвитку сільських територій. Визначено математичну функцію співвідношення показників у чіткій ієрархії
взаємозв’язку.
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Практична значущість результатів дослідження визначається можливістю застосування у практиці
наукових досліджень ефективної методики вивчення сільських територій та проведення комплексної оцінки їх
сучасного стану за економічною, соціальною та екологічною складовою.
Ключові слова: методика, критерій, індикатор, показник, оцінка, сільські території, розвиток.
Sava А.P. JUSTIFICATION OF METHODICAL TOOLS FOR ASSESSING RURAL DEVELOPMENT
Purpose - justify the methodical tools for the integrated assessment of rural development by economic, social
and environmental components and to offer a system of criteria, indicators and indexes in the contemporary economy.
Methodology of research. Realization of the purpose and tasks of scientific work is carried out by means of the
following methods: the system approach - in the formation of methodological principles for studying the development of
rural territories, generalization - in substantiating the choice of existing methods of research and assessment of the state
of socio-economic processes in rural areas; monographic - the study of literary sources and the scientific thought of the
development and assessment of rural areas, taking into account the features of sustainable economic development.
Findings. The existing methodogical approaches to the study of socio-economic processes in rural areas are
analyzed; scientific methods are substantiated and a system of criteria, indicators and indexes for assessing the rural
development is formed.
Originality. The author's approach to the application of the methodological approach in the process of
researching the economic, social and environmental components of rural development has been formed. It is proposed
to use a system of substantiated criteria, indicators and indexes for a comprehensive assessment of the state and
development of rural areas. The mathematical function of the ratio of indicators in a clear hierarchy of interconnection is
determined.
Practical value the results of the study are determined by the possibility of applying in the practice of scientific
research an effective method of studying rural areas and carrying out a comprehensive assessment of their current state
of the economic, social and environmental component.
Keywords: methods, criterion, indicator, index, assessment, rural areas, development.
Сава А.П. ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Цель – обосновать методический инструментарий интегральной оценки развития сельских территорий по
экономической, социальной и экологической составляющей и предложить систему критериев, индикаторов и
показателей их изучения в современных условиях хозяйствования.
Методика исследования. Реализация целей и задач научной работы осуществлена с помощью
следующих методов: системного подхода - при формировании методологических основ изучения развития
сельских территорий, обобщения - при обосновании выбора существующих методов исследования и оценки
состояния социально-экономических процессов в сельских территориях; монографический - изучение
литературных источников и научной мысли что развития и оценки сельскими территориями с учетом
особенностей устойчивого развития экономики.
Результаты. Проанализированы существующие методические подходы к изучению социальноэкономических процессов в сельских территориях; обоснованно научные методы и сформирована система
критериев, индикаторов и показателей для оценки развития сельских территорий.
Научная новизна. Сформирован авторский подход к применению методического подхода в процессе
исследования экономической, социальной и экологической составляющей развития сельских территорий.
Предложено использовать систему обоснованных критериев, индикаторов и показателей для осуществления
комплексной оценки состояния и развития сельских территорий. Определено математическую функцию
соотношения показателей в четкой иерархии взаимосвязи.
Практическая значимость результатов исследования определяется возможностью применения в
практике научных исследований эффективной методики изучения сельских территорий и проведения
комплексной оценки их современного состояния по экономической, социальной и экологической составляющей.
Ключевые слова: методика, критерий, индикатор, показатель, оценка, сельские территории, развитие.
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ДИНАМІЧНА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ
ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
Постановка проблеми. В останні роки актуальність теми процесу розробки динамічної
конкурентної стратегії у хлібопекарській галузі невпинно зростає. Незважаючи на те, що досліджень на
тему розробки бізнес-стратегії чимало, єдиного визначення процесу розробки саме динамічної
стратегії у хлібопекарській галузі не існує. Як наслідок, ми стикаємось із наявністю великої кількості
концептуальних основ для визначення та впровадження динамічної стратегії хлібопекарських
підприємств.
У зв’язку із постійно наростаючою конкуренцією на внутрішньому ринку та інтеграцією
хлібопекарських підприємств у світове господарство, в практиці управління зростає необхідність
вирішення стратегічних завдань. Своєю чергою виникає необхідність дослідження методичних
підходів до процесу формування динамічної стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі.
Як і інші промислові підприємства, хлібопекарські підприємства в процесі розвитку знаходяться у
постійній взаємодії з іншими суб’єктами господарювання, будують відносини із іншими суб’єктами
ринку: конкурентами, споживачами, постачальниками, державою тощо. Кожна форма взаємовідносин
елементів хлібопекарських підприємств із елементами їх оточення є стратегічною проблемою, що
вимагає вивчення, адекватної теорії для її вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку вчених, які вперше почали займатися
дослідженням процесу формування конкурентних стратегій, таких, як К. Ендрюс, стратегія – це
раціональне прийняття рішень, в результаті яких ресурси компанії протиставляються можливостям,
запропонованим умовами конкуренції. Потрібно взяти до уваги погляд Г. Олдріча, який вважав, що
зовнішнє середовище має визначний вплив на процес формування стратегії підприємств [1, c. 74].
Незважаючи на всі розбіжності у поглядах, усі концепції об’єднує одна спільна мета – оптимізація
діяльності підприємства по відношенню до інших підприємств, що знаходяться в одному і тому ж
конкурентному середовищі. Однак, цього досягти стає усе важче й важче з огляду на те, що рівень
конкуренції у різних конкурентних середовищах продовжує зростати. Зростає також усвідомлення того,
що у високо динамічних конкурентних середовищах традиційний підхід до розробки стратегії часто не
дає бажаних результатів, і промислові підприємства повинні орієнтуватись на більш динамічні концепції,
так як основні умови змінюються раніше, ніж сформульовані стратегії досягають цілковитого втілення.
Але залишається незрозумілим, як досягти динамічного підходу до розробки стратегії.
Питанням процесу формування конкурентних стратегій займалися багато вітчизняних та
зарубіжних вчених, таких як: І. Ансофф, А. Акер, Р. Акофф, Р. Бранденбург, Дж. Гелбрейт, П. Друкер,
Б. Карлоф, У. Кінг, Д. Кліланд, Дж. Б. Куїнн, Г. Мінцберг, Дж. Стейнер, Д. Хассі, Н. Федоров. Серед
вітчизняних учених великий внесок у розвиток стратегічного процесу зробили В. Горбулін, Н. Нижник,
О. Машков, Ю. Шаров, В. Віханський, В. Тертичка, О. Трухан та ін. У працях цих науковців висвітлені
також питання визначення основних складових конкурентної стратегії розвитку підприємства, вибір
виду стратегії та методів, які допомагають впровадити розроблені конкурентні стратегії і досягти
позитивного результату від їх використання.
Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу стратегічного процесу в контексті
формування динамічних конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств в умовах стрімких змін
ринкової кон’юнктури.
Виклад основного матеріалу дослідження. В науковій літературі, присвяченій питанням
стратегії та стратегічного процесу, досі існує безліч визначень «стратегії». Відомий дослідник
Г. Мінцберг запропонував модель 5-ти «П», відповідно до якої стратегія сама по собі є комбінацією
п’яти елементів [2, с. 14]:
1.Cтратегія – план дій.
2.Стратегія – хитрість, тобто дії, націлені на те, щоб перехитрити своїх супротивників.
3.Стратегія – порядок дій, тобто навіть якщо план залишиться нереалізованим, деталізований
порядок дій повинен існувати у будь-якому разі.
4.Стратегія – позиція в навколишньому середовищі, тобто зв'язок зі своїм оточенням.
* Науковий керівник: Андрейченко А.В. – канд. екон. наук, доцент
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5.Стратегія – перспектива, тобто бачення та сприйняття того стану, якого прагне досягти
підприємство.
Р. Румельт визначає сутність стратегії наступним чином [3, с. 18]: стратегія є комбінацією певних
аналітичних заходів у конкретній послідовності, концепцій, методик, аргументів та дій, метою яких є
пошук рішення проблеми, що дозволить серйозно вплинути на стратегічну ситуацію та адаптувати її.
Різноманіття визначень стратегії пояснюється тим, що існує декілька аспектів розуміння сутності
цього явища менеджменту. Наприклад, одними із аспектів є процес та метод, проте не можна забувати і
про зміст, масштаб, втілення, філософію, часові рамки та власність. Саме цим і пояснюється існування
такої значної кількості концепцій розробки стратегії. Ці концепції є незалежними і не включають одна
одну. У роботі американського вченого А. Чендлера «Стратегія та структура» стратегія визначається як
«визначення основних цілей та завдань компанії, а також напрямку діяльності та розміщення ресурсів
найкращим чином для досягнення поставлених завдань» [4, с. 101].
Жодне із сучасних визначень стратегії не містить згадки про стратегічний процес та його роль у
формуванні стратегії підприємства. Існує багато поглядів на сутність стратегічного процесу. Багато
вітчизняних та зарубіжних вчених прирівнюють стратегічний процес до інших бізнес-процесів
підприємства. Існують погляди, відповідно до яких, процес формування стратегії розвитку
ототожнюється із моделями управлінських впливів, які базуються на системі стратегічних політик та
процедур підприємства, що формують основу для здійснення ним процесу стратегічного управління та
розвитку. Потрібно зазначити, що наявні погляди та визначення мають здебільшого узагальнюючий
характер і не виділяють конкретних елементів стратегічного процесу, створюючи які підприємство має
змогу контролювати та управляти стратегією.
На жаль, жоден з окремо взятих процесів управління стратегією чи стратегічними можливостями
не забезпечить стабільної конкурентної переваги підприємств хлібопекарської галузі сьогодні.
Підприємства все частіше змушені адаптивно пристосовуватись до вимог зовнішнього середовища,
постійно змінюючи свою стратегію та тактичні фокуси. Останні дослідження довели, що підприємство
досягає найкращих результатів, якщо воно не обмежується певною стратегічною можливістю чи
процесом, а застосовує декілька з них одночасно. Отже, підприємства повинні змістити свої фокуси із
аналізу внутрішніх чинників успіхів на пошук та ідентифікацію ключових елементів успіху при
адаптуванні до змін та невизначеності.
Г. Мінцберг стверджує, що роль стратегії полягає в переході від планування стратегії до
формування нових знань, і що стратегічне планування повинне перейти в стратегічне мислення [5,
с. 84]. І. Ансофф, із свого боку, наголошує на тому, що класичне розуміння стратегічного планування
необхідно замінити на більш динамічне розуміння, яке фокусується на стратегічних завданнях [6, с. 214].
Отже, розробку стратегії більше не можна відокремлювати від її запровадження через швидкість
змін навколишнього середовища, адже наявні бізнес-можливості можуть зникнути ще до того, як
підприємство закінчить аналізувати зовнішнє середовище і розробляти стратегію. Таким чином,
підприємству необхідно розробляти та запроваджувати динамічну стратегію, яка не буде обмежувати
його можливості і дозволяє своєчасно реагувати на зміни навколишнього середовища.
Для забезпечення динамічного підходу до формулювання і впровадження стратегії, підприємство
повинно створити таке внутрішнє середовище, яке поєднувало б у собі високу ступінь стабільності, а з
іншого боку – було достатньо гнучким для успішного використання наявних можливостей.
Оперативність, з якою можуть бути реалізовані стратегічні зміни, залежить від швидкості формулювання
стратегії та ступеня підтримки стратегії та напрямків діяльності в підприємстві.
Отже, ступінь динамічності характеру стратегічного процесу прямо пропорційний ступеню
ефективності використання підприємством змін на ринку.
Для швидкого впровадження динамічної стратегії, стратегічний процес повинен містити
необхідну комбінацію процесів вертикальної, горизонтальної та перехресної перевірки, щоб
забезпечувати правильність загальних дій та стратегій. Ефективне досягнення динамічності стратегії
підприємством можливе лише за наявності ефективного стратегічного процесу, який створює
можливість стратегічного прориву для підприємства. Потрібно сприймати стратегічний процес як
ітеративний, а не як лінійний. Тільки після виконання цих умов, підприємство зможе розвинути
можливості та розробити необхідні дії, з метою послідовного зближення із узгодженим стратегічним
напрямком, що дозволить досягти стратегічних завдань підприємства [7, с. 69].
Таким чином, головною метою стратегічного процесу є створення стратегічного прориву для
підприємства, що допоможе йому досягти надзвичайних результатів, завдяки визначенню найбільш
привабливих сфер діяльності та основи конкуренції, що у комплексі забезпечить підприємству
довгострокову та стійку конкурентну перевагу.
На нашу думку, стратегічний процес для підприємств хлібопекарської галузі, повинен складатись
із таких етапів: стратегічна оцінка, створення бачення, стратегічна сегментація, стратегічна
діагностика, вибір конкурентної позиції, визначення бізнес-моделі, розробка стратегічного портфелю,
удосконалення та розробка стратегічних ініціатив, підготовка підприємства до впровадження
динамічної конкурентної стратегії, впровадження стратегічних ініціатив, впровадження системи
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стратегічного менеджменту. Зазначені елементи у комплексі дозволять підприємствам
хлібопекарської галузі запровадити динамічні стратегії та своєчасно використовувати усі наявні
можливості на ринку.
На етапі стратегічної оцінки підприємству потрібно вирішити питання «Де ми знаходимось і чого
бажаємо досягти?». Метою першого кроку є отримання високого рівня огляду поточного стану,
виявлення критичних проблем та потенційних причин. Це забезпечить формування загальної бази для
підтримки майбутніх дискусій і сформує контекст для стратегічного прориву підприємства.
Щоб бути максимально всеосяжним, етап стратегічної оцінки має внутрішній та зовнішній фокус.
Внутрішні інтерв’ю проводяться з виконавчим органом управління та ключовими керівниками
підприємства. Зовнішні інтерв’ю ведуться із вибіркою клієнтів, у тому числі – із втраченими
перспективними клієнтами, представниками конкурентів та аналітиками [8, с. 39].
Процес оцінки повинен визначити ключові фактори успіху (далі – КФУ) галузі. КФУ виникають із
динаміки хлібопекарської галузі, що відбувається під впливом ринкової кон’юнктури. Вони
представляють собою змінні галузі та навколишнього середовища, які мають вирішальне значення
для успіху будь-якого підприємства, що працює у хлібопекарському секторі. Ці змінні залежать
здебільшого від галузі та не залежать від підприємства.
Другим етапом є розробка стратегічного бачення. Цей етап включає розробку цілі, визначення
основних цінностей та принципів, встановлення конкретної місії та стратегічних цілей, що мають бути
досягнуті протягом двох-трьох років. Все це повинно бути втілено у бачення, яке є переконливим та
привабливим для підприємства.
Хлібопекарське підприємство повинно фокусуватись на створенні стратегічного прориву. Для
досягнення цієї мети, потрібно поставити декілька питань: «Як Ви мислите щодо створення
стратегічного прориву? Як Ви ставитеся до минулого, а також до цілей які Ви не знаєте як досягти, але
зобов’язані їх дотриматися? Як Ви подолаєте страх перед тим, щоб відпустити те що, Ви бездоганно
знаєте як робити, і почати робити те, що Ви ніколи не робили?».
Досягнення стратегічного прориву вимагає створення майбутнього із майбутнього. Це вимагає
від команди відпустити минуле і вступити у майбутнє, не фокусуючись на досвіді минулого. Цей
процес повинен дозволити команді розвивати міцні відносини та довіру один з одним [9, с. 12].
Перший принцип створення стратегічного прориву полягає в тому, щоб безперервно і
однозначно дотримуватися бачення та прориву, перш ніж розпочати планування. По суті, щоб
створити прорив, ви навмисно створюєте розбивку, задля досягнення результату, якого ви поки що не
знаєте як досягти. Для того, щоб створити це, команда повинна залишитись у стані пошуку
можливостей до тих пір, поки вони не винайдуть структуру для досягнення прориву.
Третім етапом є етап вироблення стратегічної сегментації. Він містить зовнішній процес, який
визначає сегменти ринку, які повинні управлятися підприємством по-різному. Метою цього кроку у
процесі є розділення майбутнього середовища на окремі сегменти. Кожен сегмент матиме різну
перспективу зростання, прибутковості та ризику, і для кожного сегменту потрібні різні фактори успіху,
щоб бути успішними саме у цьому сегменті.
Стратегічна сегментація має п’ять вимірів для чіткого визначення цих сегментів. Вона
починається із визначення різних проблем, які можуть існувати у майбутньому середовищі, незалежно
від поточної пропозиції. Правильно структурована ціль та місія допоможуть визначити межі цього
майбутнього середовища.
Четвертим етапом є стратегічна діагностика, метою якої є пошук відповіді на питання «Чи має
підприємство узгодженість між невизначеністю зовнішнього середовища та можливостями
управлінської команди?». Якщо відповідь є негативною, тоді підприємству треба зрозуміти межі
наявного розриву у компетенціях та розробити чіткий план дій для нівелювання розриву.
П’ятим етапом є вибір конкурентної позиції. Для того, щоб обрати конкурентну позицію,
хлібопекарське підприємство повинно визначитись із конкурентною стратегією, яку воно буде
використовувати для створення стратегічного прориву. Базовими елементами цього етапу є питання
конкурентного позиціонування та конкурентної позиції підприємства на ринку. Головним завданням
цього кроку є досягнення чіткого розуміння майбутньої привабливості стратегічних сегментів
підприємства, що були визначені на етапі стратегічної сегментації. Це дозволить підприємству
спрогнозувати власну конкуренту позицію на ринку.
На шостому етапі, підприємству необхідно визначити бізнес-модель. Визначення бізнес-моделі є
комплексним процесом, який вимагає від підприємства розуміння того, яка бізнес-модель є
найкращою для конкретного стратегічного бізнес-сегмента. Бізнес-модель хлібопекарського
підприємства складається із трьох вимірів: групи клієнтів, що обслуговуються; товари та послуги, що
пропонуються; технології, що застосовуються [10, с. 86].
Управлінська команда хлібопекарського підприємства повинна мати знання щодо того, які
завдання виконуються кожним стратегічним бізнес-сегментом підприємства сьогодні, а також мати
бачення щодо майбутніх сфер функціонування, що дозволить досягти довгострокового зростання та
життєздатності.
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Сьомим етапом є розробка стратегічного портфелю. Вона дозволяє вирішити питання
якнайкращого використання наявних стратегічних бізнес-сегментів для досягнення стратегічного
прориву. Оцінка привабливості всіх задіяних сегментів проводиться із урахуванням синергетичного
ефекту, що виникає усередині підприємства.
На восьмому етапі, хлібопекарське підприємство повинно подолати потенційні розбіжності, які
можуть негативно вплинути на розробку динамічної конкурентної стратегії та досягнення стратегічного
прориву. Для цього потрібно розробити стратегічні ініціативи після виникнення кожної розбіжності. Це
постійний процес, коли підприємство відстежує сигнали з навколишнього середовища, які можуть
вказувати на тенденції, загрози чи можливості. Тенденції – це накопичення подій, які викликають зміни
рівня економічної турбулентності на ринку. Загрози та можливості – це унікальні події, які призводять до
стратегічних розладів та невдач. Саме стратегічні розлади зумовлюють конкретні дії або стратегічні
ініціативи, які є необхідними для створення та впровадження динамічної конкурентної стратегії [1, с. 22].
На дев’ятому етапі, потрібно підготувати хлібопекарське підприємство для ефективного
впровадження динамічної конкурентної стратегії. Для цього, управлінській команді підприємства
потрібно розробити фінансові та бюджетні плани, які забезпечать наявність усіх необхідних ресурсів.
Потрібно також узгодити функціональну управлінську спроможність, тобто створити ефективну
комбінацію здібностей загального менеджменту підприємства, команд продажів, маркетингу,
виробництва, фінансів та інших важливих функцій.
Головним завданням десятого етапу є впровадження стратегічних ініціатив. Це дозволяє
управлінській команді підприємства зрозуміти які кроки ще потрібно зробити для вдалого
структурування реалізації та виконання стратегічних ініціатив. Цей етап визначає структуру проектів
стратегічних ініціатив та склад команд управління та контролю по їх впровадженню.
Результати процесу впровадження динамічної конкурентної стратегії повинні бути переведені в
дію. До визначених стратегічних ініціатив на цьому етапі створюються плани проектів, що створять
можливості, системи, структури, процеси та інструменти, необхідні для реалізації динамічної
конкурентної стратегії та виконання стратегічного прориву хлібопекарським підприємством.
Останній етап дозволяє підприємству зрозуміти яким чином воно буде очікувати на майбутні
розбіжності, які могли б загрожувати впровадженню динамічної конкурентної стратегії. В рамках
впровадження системи стратегічного менеджменту хлібопекарське підприємство повинно мати усю
необхідну стратегічну інформацію для підтримки життєздатності динамічної конкурентної стратегії та
передбачення стратегічних розладів, які можуть загрожувати досягненню стратегічного прориву.
Висновки з проведеного дослідження. Впровадження динамічної конкурентної стратегії
хлібопекарським підприємством можливе за умови дотримання послідовності кроків: від стратегічної
оцінки до реалізації системи стратегічного менеджменту. Стратегічне планування як формалізований
процес постановки стратегічних цілей і розробки багатоваріантного стратегічного плану їх досягнення,
має вирішальну роль у подальшому успіху підприємств хлібопекарської галузі.
Впровадження динамічної конкурентної стратегії базується на управлінні змінами, із майбутнього
в сьогодення. Одним із важливих факторів ефективного впровадження динамічної конкурентної
стратегії є стратегічний план, який визначає головні завдання, кроки та ресурси, необхідні для
досягнення стратегічних цілей з визначенням виконавців та термінів. Беручи це до уваги, можна дійти
висновку, що процес створення та реалізації динамічної конкурентної стратегії є актуальним для
підприємств хлібопекарської галузі. В умовах трансформаційних процесів, незавершеності
економічної, адміністративної та низки інших реформ питання формування та реалізації динамічної
конкретної стратегії як дієвого інструменту управління підприємством набуває особливого значення і
потребує подальших досліджень.
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Завертаний Д.В. ДИНАМІЧНА КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ:
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
Мета. Проведення аналізу стратегічного процесу в контексті формування динамічних конкурентних
стратегій хлібопекарських підприємств в умовах стрімких змін ринкової кон’юнктури.
Методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження склали концепції стратегічного
менеджменту та конкурентоспроможності, результати фундаментальних вітчизняних і закордонних досліджень з
проблем розробки та впровадження конкурентних стратегій. Дослідження базувалося на використанні таких
методів: системного підходу – для вивчення зв’язків між стратегією підприємств та стратегічним процесом;
теоретичного узагальнення і порівняння – для розвитку понятійного апарату. Використання причино-наслідкового
методу дозволило зробити висновок про те, що одним із важливих факторів ефективного впровадження
динамічної конкурентної стратегії є стратегічний план, який визначає головні завдання, кроки та ресурси,
необхідні для досягнення стратегічних цілей.
Результати. Встановлено ключові фактори ефективності розробки динамічних стратегій хлібопекарських
підприємств, а також їх взаємозв’язок із елементами стратегічного процесу. Доведено необхідність впровадження
комплексного стратегічного процесу, з урахуванням особливості бізнес-середовища підприємства. Обґрунтована
послідовність кроків при впровадженні динамічної конкурентної стратегії: від етапу стратегічної оцінки до етапу
імплементації системи стратегічного менеджменту.
Наукова новизна. Розроблена комплексна модель впровадження динамічної конкурентної стратегії
підприємством хлібопекарської галузі.
Практична значущість. Завдяки застосуванню моделі розробки динамічної конкурентної стратегії,
підприємства хлібопекарської галузі зможуть не тільки більш ефективно використовувати наявні фінансові
ресурси, а й оперативніше реагувати на зміни ринкової кон’юнктури. Це все дозволить суттєво поліпшити
гнучкість у ціноутворенні та інвестиційну привабливість хлібопекарської галузі у цілому.
Ключові слова: хлібопекарська галузь, динамічна конкурентна стратегія, конкурентоспроможність,
ринкова кон’юнктура, стратегічний процес.
Zavertanyi D.V. DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGY OF BAKERY ENTERPRISES: PECULIARITIES OF
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
Purpose. Conducting analysis of the strategic process in the context of the formation of dynamic competitive
strategies of bakery enterprises in the conditions of rapid changes in market conditions.
Methodology of research. The concepts of strategic management and competitiveness and the results of
fundamental domestic and foreign research on the development and implementation of competitive strategies were the
theoretical and methodological basis of the study. The research was based on the use of the following methods: a
systematic approach – to study the links between the strategy of an enterprise and the strategic process; theoretical
generalization and comparison – for the development of the conceptual apparatus. The use of the causal method has led
to the conclusion that one of the important factors for the effective implementation of a dynamic competitive strategy is a
strategic plan that defines the main tasks, steps and resources necessary to achieve strategic goals.
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Findings. The key factors of the effectiveness of development of dynamic strategies of bakery enterprises, as well
as their interrelation with the elements of the strategic process were identified. The necessity of implementing a complex
strategic process, considering the peculiarities of the business environment of the enterprise was proved. The sequence
of steps for the introduction of a dynamic competitive strategy was justified: from the stage of strategic assessment to the
stage of the strategic management system implementation.
Originality. The complex model of implementation of the dynamic competitive strategy of the bakery industry
enterprise has been developed.
Practical value. Thanks to the application of the dynamic competitive strategy model, bakery enterprises will be
able not only to use available financial resources more efficiently, but also to respond more quickly to changes of market
conditions. All this will significantly improve the flexibility of pricing and the investment attractiveness of the baking
industry as a whole.
Key words: baking industry, dynamic competitive strategy, competitiveness, market conjuncture, strategic
process.
Завертаный Д.В. ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ
ОТРАСЛИ: ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
Цель. Проведение анализа стратегического процесса в контексте формирования динамических
конкурентных стратегий хлебопекарных предприятий в условиях стремительных изменений рыночной
конъюнктуры.
Методика исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования составили концепции
стратегического менеджмента и конкурентоспособности, результаты фундаментальных отечественных и
зарубежных исследований проблем разработки и внедрения конкурентных стратегий. Исследование
базировалось на использовании следующих методов: системного подхода – для изучения связей между
стратегией предприятий и стратегическим процессом; теоретического обобщения и сравнения – для развития
понятийного аппарата. Использование причинно-следственной метода позволило сделать вывод о том, что
одним из важных факторов эффективного внедрения динамической конкурентной стратегии является
стратегический план, который определяет главные задачи, шаги и ресурсы, необходимые для достижения
стратегических целей.
Результаты. Выявлены ключевые факторы эффективности разработки динамических стратегий
хлебопекарных предприятий, а также их взаимосвязь с элементами стратегического процесса. Доказана
необходимость внедрения комплексного стратегического процесса, с учетом особенностей бизнес-среды
предприятия. Обоснована последовательность шагов при внедрении динамической конкурентной стратегии: от
этапа стратегической оценки до этапа имплементации системы стратегического менеджмента.
Научная новизна. Разработана комплексная модель внедрения динамической конкурентной стратегии
предприятием хлебопекарной отрасли.
Практическая значимость. Благодаря применению модели разработки динамической конкурентной
стратегии, предприятия хлебопекарной отрасли смогут не только более эффективно использовать имеющиеся
финансовые ресурсы, но и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Это все позволит
существенно улучшить гибкость в ценообразовании и инвестиционную привлекательность хлебопекарной
отрасли в целом.
Ключевые слова: хлебопекарная отрасль, динамическая конкурентная стратегия, конкурентоспособность,
рыночная конъюнктура, стратегический процесс.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Проведена в Україні аграрна реформа ставила своєю метою створити
необхідні умови для рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі. Однією з таких
форм, найбільш адекватних ринковим відносинам, є фермерські господарства.
Активне формування фермерських господарств, що розпочалося у 1992 р., у 1998 р. істотно
сповільнилося, частина створених суб’єктів господарювання припинили свою господарську діяльність.
Поспішне і далеко не завжди продумане проведення аграрних перетворень, наявність
адміністративних бар’єрів та інші негативні явища не дозволили в стислі терміни досягти прийнятного
*

Науковий керівник: Варченко О.М. – д.е.н., професор

40

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

рівня ефективності виробництва фермерських господарствах. Це було зумовлено не тільки
економічною кризою, характерною для всього національного господарства країни, але і відсутністю
концепції розвитку фермерського сектору в загальній структурі багатоукладної економіки аграрної
галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед важливих зарубіжних досліджень,
присвячених проблемам фермерських господарств, відзначимо праці таких авторів, як М. Бакетта,
С.Х. Блегборна, Г.Ф. Уоррена, Т.Р. Хеджеса. Детально ними були розглянуті питання організації
ферми, поєднання галузей в сімейних господарствах тощо.
Класиками вітчизняного фермерства є О.В. Чаянов, М.Д. Кондратьєв, М.П. Огановський. В їх
працях були всебічно досліджені оптимальні соціально-економічні умови існування трудових
селянських господарств як основи прогресу в сільському господарстві. Ці ідеї знайшли продуктивне
втілення поки що лише в зарубіжних країнах.
Теоретичні основи розвитку фермерських господарств в новітній історії України розробили такі
вчені-економісти, як В.К. Збарський, М.Й Малік., В.Я. Мессель-Веселяк та інші. Проте, зміна
економічних умов господарювання вимагає перегляду теоретичних основ функціонування
фермерських господарств.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо функціонування фермерських господарств України.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними Державної служби статистики
України, на кінець 2016 року кількість діючих фермерських господарств становила 33682 одиниць, що
складає понад 70 % від загальної кількості економічно активних сільськогосподарських підприємств.
За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, середня площа
сільськогосподарських угідь, які обробляються фермерським господарством становить 78 га.
Із загальної кількості діючих фермерських господарств 75 % мають в обробітку земельні ділянки
площею до 100 га.
За останні 10 років кількість фермерських господарств, які мають в обробітку на праві власності
та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га скоротилася більш ніж на 20 %.
Останнє підтверджує, що фермерські господарства, які мають в обробітку невеликі площі (до 100 га з
урахуванням корпоративних прав) потребують підтримки.
Наразі у загальній структурі виробництва валової продукції сільського господарства частка
фермерських господарств залишається незначною – на рівні 6-8% на рік. При цьому основний обсяг
власної сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами генерується в галузі
рослинництва – понад 90%.
Виробництво м’яса фермерськими господарствами у 2016 році становило 56,3 тис. тонн, що
займає 2,4% у структурі виробництва м’яса, молока – 183,6 тис. тонн (1,8%), яєць – 95,3 млн штук
(0,6%), вовни – 55 тонн (2,6%), меду – 124 тонни (0,2%).
Всього фермерських господарств, які реалізують на забій сільськогосподарських тварин,
нараховується 934 одиниць, тих, які займаються виробництвом молока – 673 одиниць, яєць – 65
фермерських господарств.
У фермерських господарствах на початок 2017 року нараховувалось: великої рогатої худоби –
105,7 тис. голів, що займає 2,9% у структурі чисельності поголів’я в країні, корів – 39,9 тис. голів
(1,9%), свиней – 273,0 тис. голів (4,1%), овець та кіз – 40,1 тис. голів (3,4%), коней – 1,5 тис. голів
(0,5%), птиці – 2,1 млн голів (1,0%), бджолосімей – 5,3 тисяч (0,2%). Тому доцільно зосередити увагу
на розвитку у фермерських господарствах та кооперативах галузей тваринництва, насамперед
скотарства.
Нині діяльність даної категорії сільськогосподарських підприємств регламентується Законом
України «Про фермерське господарство», де зазначено, що «Фермерське господарство є формою
підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську
продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних
ділянках, наданих їм у власність або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського
господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства,
відповідно до закону» [1].
У світовій практиці під фермерським господарством розуміється індивідуально-сімейне або
корпоративне сільськогосподарське підприємство на власній або орендованому земельній ділянці.
Фермером вважається власник або орендар такого підприємства. Однак таке визначення фермерства
не цілком підходить для вітчизняної дійсності, так як зникають відмінності між фермерським і
особистим селянським господарством, що не дозволяє повною мірою відобразити специфіку
сучасного етапу розвитку приватного, тобто індивідуально-сімейного сектора сільської економіки.
Незважаючи на те, що між цими двома формами господарювання більше схожості, ніж відмінностей,
вони являють собою на нинішньому етапі розвитку аграрного сектора якісно різні інституції. Різниця їх
полягає в тому, що ці форми господарювання історично виникли і розвиваються в Україні в рамках
різних інститутів, які характеризуються специфічними відносинами з державними та місцевими
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органами самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових
форм господарювання.
На основі узагальнення дослідження з проблем становлення і розвитку фермерських
господарств вчених-аграрників С.М. Булгакова, В.Ф. Левитського, О.В. Чаянова, М.П. Макарова
запропоновано концепції селянського господарства:
1. Концепція селянського господарства як господарства підприємницького, в якому господар
наймає самого себе у ролі робітника. «Мотивація підприємця-селянина – отримати в результаті
вкладення свого капіталу різницю між валовим доходом і витратами виробництва» [2]. Дана концепція
господарства можлива «тільки в умовах функціонування ринкових відносин».
2. Концепція селянського господарства як трудового сімейного, в якому сім’я в результаті затрат
матеріальних і людських ресурсів отримує єдиний трудовий дохід. Дана концепція існує в умовах
відсутності товарного-грошових відносин.
Розвиток трудових селянських господарств О.В. Чаянов пов’язував з відсутністю в них найманої
праці і розвитку кооперацією. Він вважав, що селянське господарство – це дрібне виробництво, в
основі якого лежить сільська родина як джерело формування трудових ресурсів. Обсяг виробництва і
його подальший розвиток безпосередньо залежить від потреб членів сільського домогосподарства.
О.В. Чаянов відзначав, що особисте селянське виробництво є більш стійким до несприятливих змін
соціального середовища [3]. Дійсно, розглядаючи вітчизняний аграрний сектор економіки, процеси
розпаду колективних сільськогосподарських підприємств, можна зробити висновок про те, що
фермерські господарства стійкіші до несприятливих змін зовнішнього середовища, гнучкі і мобільні, не
регламентовані в своїй діяльності. Схожу думку про стійкість селянських господарств до проявів
деструктивних явищ в економіці країни так само висловлював Ю.С. Баландін, вважаючи, ефективне
ведення селянського господарства повністю впливає на рівень фінансового благополуччя сільської
сім’ї [4].
Х. Фрідман вважає, що поняття «фермерське господарство» не застосовується до сімейних
трудових господарств без наявності розвинених ринків робочої сили, земель сільськогосподарського
призначення, фінансових ресурсів та товарів. Частково погоджуємося з цією точкою зору, проте,
хотілося б зауважити, що і сімейні селянські господарства не можуть існувати без наявності майнового
потенціалу, матеріальних засобів, кваліфікованих працівників [5].
На противагу О.В. Чаянову, П.А. Столипін в своїх працях робив пріоритет на створення
фермерства з великими земельними ділянками і найманою працею, створення класу «справжніх
господарів», фермерів європейського зразка. Дані напрямки досліджень і практичної діяльності не
були підтримані радянським урядом, і в основу державної політики була покладена інша концепція.
Проводячи порівняльну оцінку селянських і великих поміщицьких господарств, О.В. Чаянов, як і інші
вчені, виступав проти ізольованого, замкнутого розвитку дрібних селянських господарств, оскільки
«існування товарного капіталістичного господарства дає можливість формувати надходження до
сімейного бюджету у вигляді заробітної плати» [6]. Таким чином, О.В. Чаянов одним з перших виділив,
що основною умовою ефективного сільськогосподарського виробництва є інтеграція великих і малих
форм сільськогосподарських підприємств.
До важливих відмінних рис фермерського господарського устрою в Україні відносять перш за
все: належність до малого сільського підприємництва; висока соціально-економічна мотивація селян
до праці на землі; повна юридична та економічна відповідальність за результати своєї діяльності;
самостійність в забезпеченні виробничими ресурсами; обмежене використання найманої робочої
сили. Слід зазначити, що сімейний характер фермерських господарств дозволяє найбільш повно
проявити творчий потенціал селян. Адже, на відміну від найманого працівника, сімейний фермер є
набагато ініціативнішим. Приватна власність на землю, що лежить в основі фермерського
господарства підвищує відповідальність власника за використання наявної землі та інших засобів
виробництва.
Більшість вчених вважають, що фермерські господарства об’єднують дві істотно відмінні одна
від одної групи: трудові сімейні селянські господарства з малими площами сільськогосподарських
угідь та низьким рівнем товарності і висококонцентровані фермерські господарства підприємницького
типу, які характеризуються високим рівнем товарності виробництва [7]. При цьому автори вважають, і
ми з ним погоджуємося, що розвиток малих форм сільськогосподарського виробництва до
ефективного рівня неможливо без державної підтримки і переходу до сучасних технологій
виробництва.
Розвиток фермерських господарств є важливим чинником виживання, фізичного відтворення
людських ресурсів, а також основою відродження сільських територій та створення нових робочих
місць. Малі форми господарювання вирішують проблему продовольчого забезпечення сільських
домогосподарств.
Фермерство – самостійна форма господарювання, що характеризується наступними ознаками:
спосіб життя, широке коло обов’язків, підвищена інтенсивність праці, багатофункціональність,
інтеграція управлінських і виконавських обов’язків, відсутність вищестоящої організації,

42

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

підприємницька орієнтація. Тут спостерігається підвищена інтенсивність праці насамперед за рахунок
того, що фермер виконує велике коло обов’язків, інтегруючи в одній особі управлінські та виконавські
функції. Соціально-економічна природа фермерських господарств, з нашої точки зору, проявляється і
в їх підприємницькій орієнтації.
Фермер поєднує функції господаря, керівника і підприємця, тому значення фермерського укладу
полягає в більш сильній їх соціально-економічній мотивації до ефективної праці. До теперішнього часу
не склалося єдиної точки зору на сутність фермерських господарств як особливої форми
підприємництва. Одні дослідники, а їх більшість, що не розрізняють терміни «селянське» і
«фермерське» господарство, інші знаходять істотну різницю між ними, вважаючи, що метою
селянського господарювання є задоволення потреб свого домогосподарства і реалізація на ринку
лише надлишків виробленої продукції. Якщо виходити з вчення основоположників типовий теорії
селянознавства, селянське господарство є насамперед трудове, де використовуються виключно
власна (сімейна) робоча сила. Фермерське ж господарство має явно виражений підприємницький
характер і націлене на отримання прибутку, що випливає на формування особливостей його
виробничої діяльності, формування більш розвинених економічних відносин із зовнішнім
середовищем, високим рівнем товарності виробництва, залученням на постійній основі найманих
працівників.
Однак, з нашої точки зору, незважаючи на деякі характерні ознаки, соціально-економічна
природа розвитку як селянського, так і фермерського господарства практично одна і та ж. Адже
фермерство в розвинених країнах не відразу стало мати виражену підприємницьку спрямованість.
Таким чином, ми вважаємо, що фермерське господарство це мале сімейне сільськогосподарське
підприємство з розвиненою приватною власністю, що працює на принципах підприємництва і
ринкових відносин.
Це далеко не повний перелік основних ознак, які характеризують як споживчий (натуральний),
так і підприємницький тип селянського господарства і відображають певну відмінність, покладену в
термінах «селянське» і «фермерське». В основі цих особливостей – еволюція власності, яка в кожній
країні проходила по-своєму в залежності від специфіки трансформації їх суспільно-політичного життя,
традицій в сільському співтоваристві. Ми згодні з позицією деяких вчених, які вважають, що з точки
зору капіталізації відносин власності на практиці можуть існувати і існують два типи селянського
господарства - трудове споживче та підприємницьке [8]. Таким чином, висока соціально-економічна
мотивація фермерів до праці на землі, повна економічна і юридична відповідальність за результати
своєї діяльності, самостійність у забезпеченні виробничими ресурсами, використання найманої
робочої сили дають всі підстави віднести фермерські господарства до малих форм підприємництва на
селі. В цілому фермерські господарства як форма господарської організації знайшли свою соціальноекономічну нішу в багатоукладному аграрному виробництві в умовах проведеного курсу на переважну
підтримку великих сільськогосподарських підприємств. Дослідження генезису фермерських
господарств показує, що найчастіше вони виділяються з відносно середніх господарств. Найменше
фермерів виділяється з висококонцентрованих сільськогосподарських підприємств, і як не
парадоксально, з дуже економічно слабких господарств корпоративного сектору аграрної економіки.
Це, звичайно, не випадково, так як люди в своїх діях і вчинках керуються перш за все особистими
економічними інтересами. Працівники економічно міцних підприємств, що мають високі доходи і
перспективи подальшого професійного зростання не стануть йти зі сприятливого соціальноекономічного середовища і починати займатися самостійним веденням виробництва, яке по суті
засновано на самоексплуатації. Що стосується економічно слабких господарств, то тут картина інша:
для організації фермерського господарства працівнику підприємства, крім виділення земельного
наділу, необхідний і майновий пай, який збиткове підприємство не в змозі виділити.
Фермерське господарство має низку переваг, обумовлених відносно малими його розмірами,
сімейної основою. Тут не потрібен спеціальний контроль і облік використання праці працівників, а тому
й не потрібен громіздкий і дорогий апарат обліку та управління. Поєднання в особі фермера
одночасно функцій працівника, керівника і власника забезпечує раціональне використання землі,
максимальне врахування всіх умов виробництва, оперативне реагування на ринкову кон’юнктуру.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на основі узагальнення наукових досліджень
вчених нами було конкретизовано термін «фермерське господарство» як юридично і економічно
самостійний вид аграрного бізнесу, що визнається суб’єктом господарювання, який організовується
окремим громадянином і членами його домогосподарства, здійснює переважно товарне виробництво
сільськогосподарської продукції на основі ефективного використання ресурсного потенціалу.
На сучасному етапі фермерські господарства формуються на основі розширення діяльності
особистих селянських господарств шляхом виділення та закріплення додаткових земельних ділянок, а
також шляхом реорганізації збиткових господарств корпоративного сектору аграрної економіки.
Розвиток фермерських господарств в сучасних умовах сприяє створенню додаткових робочих
місць, відродженню занедбаних сільських поселень. Фермерство покликане відродити дух
підприємництва, а у взаємодії з іншими формами господарювання і аграрний сектор в цілому.
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Створення і розвиток фермерства в Україні це не тільки шлях до вирішення продовольчої
проблеми. Головним є розвиток аграрного підприємництва, що представляє собою необхідний напрям
становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки та реалізації стимулюючої ролі
ринкового механізму.
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Биба В.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо функціонування
фермерських господарств України.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися такі методи: статистичного аналізу – для
дослідження динаміки та структури розвитку фермерських господарств; порівняння – для аналізу сучасного стану
та тенденцій розвитку; монографічний – для вивчення виробничо-господарської діяльності фермерських
господарств; абстрактно-логічний – для формулювання висновків.
Результати. Конкретизовано термін «фермерське господарство», як юридично і економічно самостійний
вид аграрного бізнесу, що визнається суб’єктом господарювання, який організовується окремим громадянином та
членами його домогосподарства, який здійснює переважно товарне виробництво сільськогосподарської продукції
на основі ефективного використання ресурсного потенціалу. Встановлено, що розвиток фермерських господарств
в сучасних умовах сприяє створенню додаткових робочих місць, відродженню занедбаних сільських поселень.
Визначено, що створення і розвиток фермерства в Україні це не тільки шлях до вирішення продовольчої
проблеми, але необхідний напрям становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки.
Наукова новизна. Здійснено групування фермерських господарств за типом власності, розмірами і рівнем
товарності виробництва. Визначено дві істотно відмінні одна від одної групи: трудові сімейні селянські
господарства з малими площами сільськогосподарських угідь та низьким рівнем товарності і висококонцентровані
фермерські господарства підприємницького типу, які характеризуються високим рівнем товарністю виробництва.
Практична значущість. Отримані результати дослідження показують, що фермерське господарство має
низку переваг, обумовлених відносно малими його розмірами, сімейної основою. Тут не потрібен спеціальний
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контроль і облік використання праці працівників, а тому й не потрібен громіздкий і дорогий апарат обліку та
управління. Поєднання в особі фермера одночасно функцій працівника, керівника і власника забезпечує
раціональне використання землі, максимальне врахування всіх умов виробництва, оперативне реагування на
ринкову кон'юнктуру.
Ключові слова: фермерство, підприємництво, сімейне господарство, селянське господарство, товарність.
Byba V.A. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FUNCTIONING OF UKRAINIAN FARMS
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological and practical recommendations
on the functioning of Ukrainian farms.
Methodology of research. The following methods are used in the process of research: statistical analysis – to
study the dynamics and structure of the development of farms; comparison – to analyze the current state and
development trends; monographic – for the study of production and economic activities of farms; abstract and logical –
for the formulation of conclusions.
Findings. The term “farm” is concretized as a legally and economically independent type of agrarian business,
which is recognized as a business entity, which is organized by a single citizen and members of his household who
mainly produces commodity production of agricultural products on the basis of the effective use of the resource potential.
It is established that the development of farms in modern conditions contributes to the creation of additional
workplaces, the revival of abandoned rural settlements. It is determined that the creation and development of farming in
Ukraine is not only a way to solve the food problem, but the necessary direction of formation of market relations in the
agrarian sector of the economy.
Originality. The grouping of farms by type of ownership, size and level of marketability of production is carried
out. There are two essentially different groups: family labor farms with small areas of agricultural land and low level of
marketability and highly concentrated farms of entrepreneurial type, which are characterized by a high level of
commodity production.
Practical value. The obtained results of the research show that the farm has a number of advantages, due to its
relatively small size, family basis. It does not require special control and accounting for the use of labor, and therefore
does not require a cumbersome and expensive accounting and control unit.
The combination of both functions represented by farmer worker, manager and owner ensures efficient use of
land, the maximum consideration of production conditions, rapid response to market conditions.
Key words: farming, entrepreneurship, family farming, peasant farming, marketability.
Быба В.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ УКРАИНЫ
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по
функционированию фермерских хозяйств Украины.
Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы: статистического
анализа – для исследования динамики и структуры развития фермерских хозяйств; сравнения – для анализа
современного состояния и тенденций развития; монографический – для изучения производственнохозяйственной деятельности фермерских хозяйств; абстрактно-логический – для формулировки выводов.
Результаты. Конкретизирован термин «фермерское хозяйство», как юридически и экономически
самостоятельный вид аграрного бизнеса, что признается субъектом хозяйствования, который организовывается
отдельным гражданином и членами его домохозяйства, который осуществляет преимущественно товарное
производство сельскохозяйственной продукции на основе эффективного использования ресурсного потенциала.
Установлено, что развитие фермерских хозяйств в современных условиях способствует созданию
дополнительных рабочих мест, возрождению заброшенных сельских поселений. Определено, что создание и
развитие фермерства в Украине это не только путь к решению продовольственной проблемы, но необходимое
направление становления рыночных отношений в аграрном секторе экономики.
Научная новизна. Осуществлена группировка фермерских хозяйств по типу собственности, размерам и
уровню товарности производства. Определены две существенно отличающиеся друг от друга группы: трудовые
семейные крестьянские хозяйства с малыми площадями сельскохозяйственных угодий и низким уровнем
товарности и высококонцентрированные фермерские хозяйства предпринимательского типа, характеризующиеся
высоким уровнем товарностью производства.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования показывают, что фермерское
хозяйство имеет ряд преимуществ, обусловленных относительно малыми его размерами, семейной основой.
Здесь не требуется специальный контроль и учет использования труда работников, а потому и не нужен
громоздкий и дорогой аппарат учета и управления. Совмещения в лице фермера одновременно функции
работника, руководителя и владельца обеспечивает рациональное использование земли, максимальный учет
всех условий производства, оперативное реагирование на рыночную конъюнктуру.
Ключевые слова: фермерство, предпринимательство, семейное хозяйство, крестьянское хозяйство,
товарность.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
НА СВІТОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. Україна є активним гравцем світового ринку сільськогосподарської
продукції. Разом з тим, жорстка конкурентна боротьба на світовому ринку сільськогосподарської
продукції потребує від України (як держави) та від виробників сільськогосподарської продукції (як
окремих суб’єктів світового ринку) пошуку шляхів формування стійких конкурентних переваг, що в
перспективі дозволить посилити власні конкурентні позиції на світовому ринку сільськогосподарської
продукції. Дане завдання, в свою чергу, можливо ефективно реалізувати лише вірно оцінивши наявні
конкурентні переваги виробників сільськогосподарської продукції окремого регіону України на
світовому ринку. Таким чином оцінка конкурентних переваг областей України на світовому ринку
сільськогосподарської продукції є нагальним питанням сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти формування та
оцінки конкурентних переваг суб’єктів різних рівнів розглядаються в працях вітчизняних та іноземних
науковців, в тому числі О. Ю. Дубікової, М. Портера, Р. А. Фатхутдинова, Л. Н. Чайнікової,
А. Ю. Юданова, А. І. Піддубної та ін. Особливості формування та оцінки конкурентних переваг в
аграрному секторі досліджували К. В. Діхтяренко, О. В. Митяй, Н. А. Стельмащук, М. А. Терещенко,
Л. В. Целикова та ін. Разом з тим, проблема обґрунтування практичних аспектів оцінки конкурентних
переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції потребує подальшого
дослідження.
Постановка завдання. Метою роботи є оцінка конкурентних переваг областей Украни на
світовому ринку сільськогосподарської продукції. Для досягення даної мети потрібно виконати такі
завдання: дослідити діяльність України на світовому ринку сільськогосподарської продукції;
проаналізувати розвиток аграрної галузі та визначити її місце в економіці України; з врахуванням
результатів проведеного дослідження оцінити конкурентні переваги областей України на світовому
ринку сільськогосподарської продукції.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вважаємо, що наразі існують досить дискусійні
моменти в характеристиці загальних умов ведення сільського господарства в Україні та визначенні
місця України на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Згідно даних Світового банку,
частка сільського господарства у ВВП країни за одинадцять років зросла на 4%: з 10% у 2005 р. до
14% у 2016 р., тоді як середній показник по світу становить 4% [1].
Площа сільськогосподарських угідь в Україні в 2017 р. становила 70,8% загальної площі [2].
Близько 80% якої – орні землі, дві третини з них – чорнозем. Україна має 1/4 всіх запасів чорнозему на
планеті, який, згідно існуючих досліджень, вважається кращою землею для розвитку сільського
господарства.
За даними ФАО, Україна входить до п’ятнадцяти найбільших світових виробників наступних
видів сільськогосподарської продукції: насіння соняшнику, кукурудзи, ячменю, вишні, смородини, меду,
насіння гірчиці, горіху, вівса, малини, жита та ін. [3].
В 2016 році Україна зарекомендувала себе як лідер з експорту в таких категоріях
сільськогосподарської продукції: 1-е місце в світовому експорті соняшникової олії, 4,8 млрд дол. США
(32% загального світового експорту); 4-е місце в світовому експорті ячменю, 653,4 млн дол. США
(8,5%); 4-е місце в світовому експорті кукурудзи, 2,4 млрд дол. США (8,4%); 6-е місце в світовому
експорті пшениці, 2,6 млрд дол. США (7,2%); 7-е місце в світовому експорті сої, 645,3 млн дол.
(1,3%) [4].
За даними Українського клубу аграрного бізнесу, в останні п’ять років частка зайнятих в
сільському господарстві в середньому склала 19% економічно активного населення. Згідно цих даних,
Україна посідає 54 місце із 138 країн. Крім того, Україна посідає 21 місце з 21 країни, що входять до
Організації економічного співробітництва та розвитку за рівнем захисту виробників
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Роки

Розмір ВВП, млрд грн.

Частка сільського
господарства у ВВП
країни, %

Товарний експорт
країни, млн дол.

Частка
сільськогосподарської
продукції у товарному
експорті, %

Товарний імпорт країни,
млн дол.

Частка
сільськогосподарської
продукції у товарному
імпорті, %

сільськогосподарської продукції [5].
В 2017 р. державні видатки на підтримку сільського господарства склали майже 1% Державного
бюджету України, або підвищилися на ¼ за середньорічні фактичні значення 2013–2016 рр. [6].
Сільськогосподарська продукція відноситься до основних складових експортної пропозиції
України на світовому ринку (табл. 1).
Таблиця 1
Місце сільського господарства у зовнішньоторговій діяльності України

2012

1459,1

15,30

68830,4

16,08

84717,6

4,89

2013

1522,7

16,61

63320,7

15,73

76986,8

5,93

2014

1586,9

15,84

53901,7

18,09

54428,7

5,80

2015

1988,5

12,04

38127,1

23,07

37516,4

4,52

36361,7

24,39

39249,8

4,87

-32498,7

8,31

-45467,8

-0,02

2016
2383,2
10,66
Відхилення 2016 до 2012,
923,1
-4,64
+/Джерело: розраховано автором на основі [7; 8]

Згідно наведених даних, частка сільськогосподарської продукції у товарній структурі експорту
України в динаміці постійно зростає (на 8,31 в.п. за останні 5 років), не зважаючи на зниження вартості
поставленого за кордон вітчизняними виробниками товару. Частка імпортної діяльності в сільському
господарстві за останні роки майже не зазнала змін та в середньому складає біля 5%. Таким чином,
можна дійти висновку, що сільське господарство України є експортно-орієнтованою галуззю.
В 2016 році сільськогосподарськими підприємствами було вироблено продукції на 145,11 млрд
грн, з яких 78,1% - це продукція рослинництва та 21,9% - продукція тваринництва. Дослідженням
встановлено, що основними зерновими культурами, які вирощуються в Україні, є пшениця, ячмінь та
кукурудза; технічними – соняшник, ріпак та соя; овочевими – помідори, капуста та огірки; плодовоягідними – яблука, слива, вишня, горіхи, полуниця. Серед виробництва м’ясної продукції переважає
куряче та свиняче м’ясо.
Таким чином, для оцінки конкурентних переваг України на світовому ринку сільськогосподарської
продукції вважаємо зробити це в розрізі тих видів продукції, що найбільше виробляються в Україні
(табл. 2). При цьому, молоко та молочну продукцію не взято до уваги, адже даний вид продукції
реалізується на світовому ринку виключно у переробленому вигляді, відтак відноситься до світового
ринку продовольства.
Слід зазначити, що в табл. 2 наведено загальні дані щодо обсягів виробництва продукції
(сільськогосподарські підприємства та господарства населення), так як важливо оцінити реальний
потенціал України у виробництві конкретного виду сільськогосподарської продукції. Дані щодо
реалізації продукції подані лише в розрізі сільськогосподарських підприємств України, оскільки вони,
на відміну від господарств населення, мають потенційно шанси реалізувати вироблену продукцію на
світовому ринку. Крім того, обсяги реалізації сільськогосподарської продукції товаровиробниками
України наведені загальні (внутрішній та зовнішній ринок) задля виявлення можливостей вітчизняних
підприємств на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
Вважаємо, що не зважаючи на те, що українські показники врожайності сільськогосподарських
культур є далеко не найвищими в світі (якщо порівнювати з показниками врожайності
високорозвинених країн ЄС та Північної Америки), в той же час вони є конкурентною перевагою
вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на світовому ринку. Дана позиція пояснюється
наступним: показники врожайності по основним експортним культурам вітчизняних виробників є
вищими за середньосвітові; українська сільськогосподарська продукція є значно «чистішою» порівняно
з продукцією з високорозвинених країн, з точки зору внесення агрохімікатів та майже повної
відсутності геномодифікованої продукції; високі показники врожайності у високорозвинених країнах
забезпечуються відповідним рівнем технічного та технологічного розвитку, в той час, як українські
товаровиробники отримують відповідні показники врожайності в умовах реального дефіциту
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фінансових ресурсів (не говорячи про часто низький рівень технічного та технологічного забезпечення
процесу виробництва сільськогосподарської продукції) та ін.
Таблиця 2
Місце України на світовому ринку сільськогосподарської продукції у 2016 р.
Вид
сільськогосподарської
продукції

Виробництво, млн т
Частка
Україна
України, %
26,04
3,45

Реалізація, млн т

Пшениця

Країни
світу
754,31

16,51

Частка
України, %
9,1

Кукурудза

1068,79

28,07

2,63

144,47

15,48

10,72

148,0

9,43

6,37

27,51

3,69

13,41

Насіння соняшнику

46,31

13,63

29,43

2,3

0,2

8,7

Соя

351,78

4,28

1,22

145,17

2,88

1,98

Ріпак

69,18

1,15

1,66

15,91

1,0

6,29

Ячмінь

Помідори

Країни
світу
181,35

Україна

133

2,22

1,67

7,75

0,54

6,97

Яблука

77,54

1,1

1,42

11,51

0,21

1,82

Горіхи

2,1

0,11

5,24

0,73

0,073

10,0

Полуниця

4,51

0,06

1,33

1,5

0,005

0,33

М'ясо свиняче

116,41

0,75

0,64

7,5

0,44

5,87

М'ясо птиці

116,19

1,17

1,01

12,7

0,42

3,31

3,61

0,08

0,004

4,8

Мед

1,66
0,06
Джерело: розраховано автором на основі [9-15]

Питання якості сільськогосподарської продукції, як конкурентної переваги України на світовому
ринку, є досить неоднозначним. Так, кожна країна-імпортер має власні санітарні вимоги до якості
ввезеної на її територію сільськогосподарської продукції. Так, наприклад, країни Південної Європи
приймають продукцію з пилком бур’яну амброзії, на відміну від Єгипту та Ізраїлю. Тому потрібно
формувати партії товару, враховуючи вимоги конкретного покупця.
Щодо географічної складової поставок сільськогосподарської продукції, то за даними Державної
служби статистики України, географічна структура українського експорту залишається незмінною вже
кілька років поспіль. Понад 95% вартості поставок припадало у 2016 році на чотири основні регіони –
країни Європейського Союзу, Азії, Африки та СНД.
У 2016 р. Азія посилила свої позиції основного імпортера вітчизняної агропродукції. Вартісні
обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону збільшилися до 7,1 млрд дол. США. Як наслідок,
частка азійських країн збільшилася з 45,1% у 2015 р. до 45,8% у 2016 р. від загального експорту
української сільгосппродукції.
Частка країн – членів ЄС у вітчизняному експорті склала близько третини (27,1%) – 4,2 млрд
дол. США, що на 1,6% більше, ніж у 2015 р.
Країни Африки 2016 р. збільшили обсяги імпорту української сільськогосподарської продукції на
20,8% – до 2,4 млрд дол. США (15,5% від загального експорту української сільгосппродукції).
Тенденція зниження вітчизняного експорту сільськогосподарської продукції до країн СНД
продовжилася й у 2016 р. Вартісні обсяги поставок сільськогосподарської продукції до країн цього
регіону зменшилися на 21,4% проти 2015 р. і становили торік 1,2 млрд дол. США.
В 2016 р. майже у 2,5 рази – до 5,3 млн дол. США – збільшилися обсяги поставок
агропродовольства до регіону Австралії та Океанії [16].
Щодо вартісної складової експорту сільськогосподарської продукції, то варто зазначити, що
вартість української продукції (в розрізі окремих груп), як правило, є нижчою за середню світову ціну.
Варто зазначити, що часто це пов’язано з нижчою якістю продукції (наприклад, Україна експортує
здебільшого пшеницю м’яких сортів, що є дешевшою на світовому ринку), а інколи значною
конкурентною перевагою вітчизняних виробників (наприклад, ціна на український мед становила в
2016 р. 2 дол. за кг, тоді як німці фасують український мед, видаючи його за продукт, виготовлений в
ФРН, вже по 10 євро. Для порівняння: середня вартість меду, експортованого європейською країною,
коливається в межах $3,5–7 за кг. При цьому якість вітчизняних продуктів бджільництва вища, ніж у
Китаю, який є світовим лідером з експорту меду).
Бізнес-клімат в державі для розвитку сільського господарства є одним з найважливіших чинників
формування конкурентних переваг країни на світовому ринку сільськогосподарської продукції. ГО
«Німецько-український агрополітичний діалог» та Український клуб аграрного бізнесу у лютому 2017
року провели шосте дослідження Індексу аграрного бізнесу в Україні (АBІ). Даний Індекс включає два
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показники: (І) оцінку поточної економічної ситуації в галузі та відповідні очікування, що називається
аграрний бізнес-клімат, та (ІІ) індикатор зміни в оцінці поточної економічної ситуації (на момент
здійснення дослідження) відповідно до значення цього показника у серпні 2015 (коли дослідження
щодо АBІ було проведено вперше), що називається аграрний бізнес-індекс.
Результатом проведеного дослідження стали наступні висновки: найвищий рівень бізнес-індексу
визначено для сільськогосподарських підприємств в західних областях України – 123.6. Наступний за
величиною бізнес-індекс визначено для представників центральних областей – 119.8. Бізнес-індекси в
північно-східних та південних регіонах склали 111.1 та 109.7 відповідно. В динаміці лише
сільськогосподарські товаровиробники з західних регіонів покращили оцінку бізнес-клімату у
порівнянні з листопадом 2016 року [5].
На нашу думку, Україна має найбільші можливості сформувати стійкі конкурентні переваги (по
обсягам) у реалізації на світовому ринку соняшнику, ячменю, кукурудзи, пшениці, горіхів, ріпаку,
томатів. Але при цьому не слід забувати, що для економіки країни-експортера кращим є реалізація на
світовому ринку переробленої продукції з врахуванням доданої вартості. Враховуючи це, в Україні
потрібно створювати потужності для переробки, в першу чергу, соняшника, пшениці, ріпаку, помідор.
При будівництві даних потужностей потрібно враховувати попит на світовому ринку на продукцію, що
пройшла первинну обробку, та на перероблену продукцію. Крім того, важливим питанням є
відповідність якості переробленої продукції міжнародним стандартам.
Для оцінки конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської
продукції ми порівняли основні показники розвитку їх сільського господарства, а саме: площу
сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств, кількість
сільськогосподарських підприємств, фінансові результати сільськогосподарської діяльності, рівень
рентабельності сільськогосподарської діяльності, продуктивність праці в сільськогосподарських
підприємствах, виробництво валової продукції сільського господарства на одну особу, питому вагу
області у загальному обсязі освоєних інвестицій в сільське господарство, середню ціну реалізації
продукції рослинництва та тваринництва сільськогосподарськими підприємствами. Згідно розглянутих
даних, найбільші конкурентні переваги на ринку сільськогосподарської продукції мають підприємства,
що здійснюють свою діяльність в Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та
Дніпропетровській областях.
Якщо ж враховувати раніше зроблені висновки щодо того, що українські сільськогосподарські
товаровиробники мають найбільше шансів бути конкурентоспроможними на світовому ринку зернових
(кукурудза, ячмінь, соняшник), світовому ринку насіння соняшнику, світовому ринку ріпаку та світовому
ринку томатів, то при визначенні конкурентних переваг областей України на світовому ринку
сільськогосподарської продукції варто взяти до уваги їх частку у виробництві даних видів
сільськогосподарської продукції у 2016 р. Так, згідно даних Державної служби статистики України, у 2016
р. до п’ятірки лідерів з виробництва пшениці ввійшли Вінницька (8,7% загальнодержавного
виробництва), Одеська (8,11%), Харківська (7,89%), Запорізька (6,56%) та Дніпропетровська (5,71%)
області. Найбільші обсяги виробництва кукурудзи мають товаровиробники з Полтавської (14,99%),
Сумської (9,32%), Чернігівської (9,19%), Вінницької (9,17) та Черкаської (8,89%) областей. У виробництві
ячменю передові позиції мають Одеська (15,87%), Миколаївська (9,63%), Дніпропетровська (7,44%),
Вінницька (6,65%) та Херсонська (6,51%) області. Насіння соняшнику найбільше виробляють у
Харківській (9,92%), Кіровоградській (9,49%), Дніпропетровській (9,28%), Миколаївській (8,53%), Одеській
(7,37%) областях. Ріпак вирощують насамперед в Хмельницькій (10,75%), Львівській (10,25%),
Тернопільській (10,16%), Вінницькій (8,6%), Черкаській (7,44%) областях. На виробництві помідор
спеціалізуються товаровиробники з Херсонської (29,51%), Миколаївської (11,78%), Дніпропетровської
(7,4%), Запорізької (4,86%), Полтавської (4,48%) областей [9].
Таким чином, з врахуванням зазначеного, маємо десятку областей України, котрі, на наш
погляд, можуть претендувати на звання найбільш конкурентоспроможних областей України на
світовому ринку сільськогосподарської продукції: Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Черкаська,
Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Харківська. Майже всі
досліджувані області спеціалізуються на експорті найбільш конкурентоспроможних видів
сільськогосподарської продукції України на світовому ринку. Щодо вартості експорту
сільськогосподарської продукції, як одного з важливих чинників формування конкурентних переваг,
варто відмітити Одеську, Миколаївську та Дніпропетровську область, які в 2016 році отримали
найбільшу кількість коштів від експортних операцій (табл. 3).
Встановлено, що при експорті сільськогосподарської продукції ефективність даних операцій
часто визначають не лише обсяги поставок та їх вартість, а і можливість своєчасного виконання
зовнішньоторгових контрактів. Відтак, вважаємо доречним дослідити транспортну складову експортної
діяльності сільськогосподарських товаровиробників визначених областей. Найбільші обсяги
вантажоперевезень зафіксовані у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
При цьому, в Харківській області відчутні вантажоперевезення водним шляхом, а в Миколаївській
області ці дані є конфеденційними [22]. Проте, на території Миколаївської області діє 4 морські порти,
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1 річковий, а також низка приватних терміналів: Миколаївський морський торговельний порт,
Морський термінал ТОВ "Евері", ТОВ «Порт Очаків», Спеціалізований морський порт "Октябрьск",
Миколаївський річковий порт, Зерноперевантажувальний термінал СП "НІБУЛОН", Термінал "НікаТера" [23].
Таблиця 3
Характеристика експорту сільськогосподарської продукції регіонами України у 2016 р.
Вартість
експорту
товарів,
млн дол.

Вартість
експорту с/г
продукції, млн
дол.

Частка с/г
продукції в
експорті
товарів, %

Вінницька

970,4

217,37

22,4

Дніпропетровська

6032,0

542,88

9,0

Запорізька

2962,0

393,95

13,3

Кіровоградська

425,14

112,66

26,5

Миколаївська

1664,8

972,24

58,4

Одеська

1517,77

1047,26

69,0

Полтавська

1435,0

279,83

19,5

Харківська

1020,5

160,22

15,7

Пшениця,
кукурудза, ячмінь

Херсонська

246,57

84,82

34,4

Пшениця, ячмінь,
ріпак

Черкаська

474,33

169,81

35,8

Кукурудза, ріпак

Області України

Основні види
експортованої с/г
продукції

Основні країни
імпортери с/г
продукції

Пшениця,
кукурудза, ячмінь
Пшениця, жито,
кукурудза, насіння
соняшнику

Індія, Китай,
Польща

Пшениця
Насіння
соняшнику,
кукурудза, ріпак
Пшениця, ячмінь,
кукурудза
Пшениця, ячмінь,
насіння соняшнику
Кукурудза, насіння
соняшнику

Великобританія,
Грузія, Молдова
Туреччина,
Польща, Індія,
Індія, Єгипет, Китай
Єгипет, Індія, Іран
Туреччина, Індія,
Іспанія
Австрія, Китай,
Німеччина
Молдова,
Німеччина,
Туреччина
Туреччина,
Нідерланди,
Білорусь
Білорусь, Єгипет,
Індія

Джерело: сформовано автором на основі [7; 17-21]

Не варто забувати, що основними шляхами постачання української сільськогосподарської
продукції на світовий ринок є морські перевезення через порти Чорного моря. Таким чином,
сформовані на лінійних елеваторах товарні партії продукції перевозять залізницею або автошляхами
до припортових елеваторів для подальшої перевалки та фрахту суден. В 2016 р. підвищилися витрати
на автоперевезення зерна, що зумовлено введенням у дію обмежень щодо обсягів перевезення
вантажів дорогами місцевого значення. Зокрема, дозволена загальна вага машини з вантажем не
повинна перевищувати 24 т. Тобто до однієї машини можна завантажити не більше 22 т продукції. Як
наслідок, вартість перевезень автошляхами зросла вдвічі та збільшився попит на перевезення
залізницею. Відповідно наявність на території регіону потужностей для перевезення
сільськогосподарської продукції морським та залізничним шляхом є істотною його конкурентною
перевагою.
Висновки з проведеного дослідження. Врахувавши результати проведених досліджень
(оцінку конкурентних переваг областей України на ринку сільськогосподарської продукції у 2016 р;
місце областей України у виробництві найбільш конкурентоспроможних видів сільськогосподарської
продукції на світовому ринку; характеристику експорту сільськогосподарської продукції областями
України у 2016 р; розвиток транспортної системи в регіонах), вважаємо, що найбільші конкурентні
переваги на світовому ринку сільськогосподарської продукції мають Дніпропетровська, Одеська,
Миколаївська, Вінницька та Полтавська області.
Отримані в даній роботі результати є підґрунтям для подальших досліджень в напрямі
визначення основних напрямів формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської
продукції на світовому ринку.
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Федосєєва Г.С. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Мета. Оцінка конкурентних переваг областей Украни на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
Методика дослідження. Для обґрунтованості результатів в ході дослідження використано ряд методів,
серед яких: монографічний (для всебічного та глибокого вивчення особливостей розвитку сільського
господарства в Україні, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між розвитком сільськогосопдарства окремої
області та рівнем її конкурентних переваг на світовому ринку сільськогосподарської продукції), економікостатистичний (для аналізу тенденцій зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України загалом та
окремих її областей), діалектичний та абстрактно-логічний (при проведенні теоретичних узагальнень і формуванні
висновків) та ін.
Результати. Визначено основні тезиси в діяльності України на світовому ринку сільськогосподської
продукції та досліджено умови ведення сільськогоспдарської діяльності в Україні. З врахуванням отриманих
даних оцінено конкурентні переваги областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції та
визначено ті області, що мають найвищий їх рівень на досліджуваному ринку.
Наукова новизна. Запропонована та використана методика оцінки конкурентних переваг областей України
на світовому ринку, що складається з трьох етапів: дослідження діяльності України на світовому ринку
сільськогосподарської продукції; аналіз розвитку аграрної галузі та визначення її місця в економіці України; оцінка
конкурентних переваг областей України на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані при обґрунтуванні напрямів
формування стійких конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку.
Ключові слова: сільське господарство, світовий ринок сільськогосподарської продукції, конкурентні
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переваги областей України, експорт сільськогосподарської продукції.
Fedosieieva H.S. ASSESSMENT OF THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGIONS OF UKRAINE ON
THE WORLD MARKET OF AGRICULTURAL PRODUCTS
Purpose. Assessment the competitive advantages of the regions of Ukraine on the world agricultural market.
Methodology of research. To substantiate the results in the course of the study, we have used a number of
methods, among which: monographic (for a comprehensive and in-depth study of the peculiarities of agricultural
development in Ukraine, the identification of causal links between the development of agricultural support of a particular
region and the level of its competitive advantages on the world market of agricultural products), economic and statistical
(for the analysis of tendencies of foreign economic activity in the agrarian sector of Ukraine as a whole and its separate
areas), dialectical and abstract-logical (at conducting theoretical generalizations and drawing conclusions), etc.
Findings. The basic theses in activity of Ukraine on the world market of agricultural products are determined and
the conditions of conducting of agricultural activity in Ukraine are investigated. Taking into account the received data the
competitive advantages of regions of Ukraine on the world market of agricultural products are estimated and those areas
with the highest level in the studied market are determined.
Originality. The proposed and used methodology is the assessment of the competitive advantages of Ukraine's
regions in the world market, which consists of three stages: research of Ukraine's activity on the world market of
agricultural products; analysis of the development of the agrarian sector and determination of its place in the economy of
Ukraine; assessment of the competitive advantages of the regions of Ukraine on the world market of agricultural
products.
Practical value. The obtained results can be used in substantiating directions of formation of stable competitive
advantages of agricultural producers on the world market.
Key words: agriculture, world market of agricultural products, competitive advantages of regions of Ukraine,
export of agricultural products.
Федосеева Г.С. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Цель. Оценка конкурентных преимуществ областей Украны на мировом рынке сельскохозяйственной
продукции.
Методика исследования. Для обоснованности результатов в ходе исследования нами использован ряд
методов, среди которых: монографический (для всестороннего и глубокого изучения особенностей развития
сельского
хозяйства
в
Украине,
выявления
причинно-следственных
связей
между
развитием
сильськогосопдарства отдельной области и уровнем ее конкурентных преимуществ на мировом рынке
сельскохозяйственной продукции), экономико-статистический (для анализа тенденций внешнеэкономической
деятельности в аграрном секторе Украины в целом и отдельных ее областей), диалектический и абстрактнологический (при проведении теоретических обобщений и формировании выводов) и др.
Результаты. Определены основные тезисы в деятельности Украины на мировом рынке
сельскохозяйственной продукции и исследованы условия ведения сельскохозяйственной деятельности в
Украине. С учетом полученных данных оценены конкурентные преимущества областей Украины на мировом
рынке сельскохозяйственной продукции и определены области, имеющие самый высокий их уровень на
исследуемом рынке.
Научная новизна. Предложена и использована методика оценки конкурентных преимуществ областей
Украины на мировом рынке, состоящий из трех этапов: исследование деятельности Украины на мировом рынке
сельскохозяйственной продукции; анализ развития аграрной отрасли и определение ее места в экономике
Украины; оценка конкурентных преимуществ областей Украины на мировом рынке сельскохозяйственной
продукции.
Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании
направлений формирования устойчивых конкурентных преимуществ производителей сельскохозяйственной
продукции на мировом рынке.
Ключевые слова: сельское хозяйство, мировой рынок сельскохозяйственной продукции, конкурентные
преимущества областей Украины, экспорт сельскохозяйственной продукции.
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НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ
Постановка проблеми. Одним із найбільш універсальних видів транспорту, що
використовується в міжнародній торгівлі, є водні транспортні засоби. Вони відіграють надзвичайно
важливу роль у формуванні всіх зовнішньоекономічних зв'язків (на водні транспортні засоби припадає
майже 90% всіх світових вантажних перевезень), особливо з країнами далекого зарубіжжя, й
характеризується високою ефективністю перевезень порівняно з іншими видами транспорту.
Водний транспорт є важливою галуззю економіки України. Його ефективне функціонування є
необхідним чинником сталого розвитку економіки України. Саме тому, забезпечення ефективного
здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів є
особливо важливим завданням, яке стоїть перед органами доходів і зборів України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню питань, пов’язаних з особливостями
здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів,
присвячена незначна кількість наукових досліджень, серед яких варто виділити дослідження таких
науковців, як: Артеменко А. В., Руда Т. В. [1], Дяченко О. О., Мороз Б. І. [2], Федотов О. П. [3].
Проте, сьогодні залишається ще багато дискусійних питань щодо особливостей здійснення
процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів, зокрема питань,
що стосуються нормативно-правового забезпечення зазначеної сфери діяльності органів доходів і
зборів.
Постановка завдання. З огляду на актуальність проблеми, основна мета статті полягає у
дослідженні особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних
транспортних засобів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основними нормативно-правовими актами, які
регулюють особливості здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних
транспортних засобів, є: Митний кодекс України [4]; Кодекс торговельного мореплавства України [5];
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядок переміщення товарів у пунктах
пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час
контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні» [6]; Наказ Міністерства фінансів України
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому
транспорті» [7]; Постанова Кабінету міністрів України «Питання пропуску через державний кордон
осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними» [8].
Проте, основоположним нормативним актом є Постанова Кабінету міністрів України «Питання
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» від 21.05.2012 р. № 451 (зі
змінами).
Цією постановою затверджено технологічні схеми пропуску та здійснення митного контролю
різних видів транспортних засобів, зокрема «Типову технологічну схему пропуску через державний
кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними» та «Типову технологічну схему здійснення митного контролю
водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через
державний кордон».
Відповідно до Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб,
автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що
переміщуються ними, визначено процедури пропуску через державний кордон для зазначених
категорій через державний кордон України та виписано послідовність здійснення прикордонного і
митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.
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Процедура пропуску через державний кордон осіб, водних, транспортних засобів перевізників і
товарів розпочинається з того, що уповноважені представники адміністрації порту, аеропорту,
прикордонної залізничної станції чи перевізників, які здійснюють рейсові або позарейсові перевезення
подають інформацію про в’їзд у пункт пропуску осіб та транспортних засобів органу охорони
державного кордону і митному органу (щонайменше за 4 години до приходу судна в порт).
Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник
заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного
кордону і митного органу документи, установлені МКУ, нормативно-правовими актами та
міжнародними договорами (зокрема, Конвенцією про полегшення міжнародного морського
судноплавства).
Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення
відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного та митного контролю, у разі
морського, річкового та поромного сполучення – контролю суден з метою забезпечення безпеки
плавання [8].
Для забезпечення безпеки мореплавства портовий оператор проводить перевірку маси брутто
контейнерів, що плануються для завантаження на судно. Результати проведення обов’язкової
перевірки маси брутто подаються портовим оператором морському агентові. Перевірка маси брутто
контейнерів проводиться за товаросупровідними (товаротранспортними) документами, а в разі
відсутності документів, що підтверджують масу брутто контейнера, проводиться його зважування за
рахунок представника вантажовласника.
У разі функціонування в морському порту ІСПС відомості щодо результатів проведення
перевірки маси брутто контейнерів передаються від портового оператора морському агентові з
використанням такої системи.
У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після
здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства
покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного,
екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей,
зазначених видів державного контролю В інших випадках зазначені види контролю здійснюються у
формі попереднього документального контролю.
Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів, у тому числі яхт, не оформлених у
режим тимчасового ввезення, у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днів [8].
Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних
(товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки
посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю
посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами
перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема,
проходження через “зелені коридори”, зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими
особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано усний
дозвіл на пропуск через державний кордон.
Основні аспекти здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і
товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, у пунктах пропуску для морського,
річкового та поромного сполучення через державний кордон, а також послідовність дій посадових осіб
митних органів визначено Типовою технологічна схемою здійснення митного контролю водних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через
державний кордон.
Відповідно до цієї технологічної схеми агентська організація зобов’язана не пізніше, ніж за одну
добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України
подати органу доходів і зборів інформацію в електронному вигляді про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України. Така інформація
використовується органом доходів і зборів виключно для визначення форми та обсягу контролю,
достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи. У разі
коли агентською організацією (морським агентом) митному органу, в зоні діяльності якого
розташований порт, не подано в установленому порядку інформацію про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, органи управління портом
не дозволяють капітанові судна закордонного плавання заходити до акваторії порту.
Варто зазначити, що цією технологічною схемою розмежовується митний контроль суден
закордонного плавання, що прибувають на митну територію України або вибувають за її межі та
митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання,
що зумовлено наявністю певних розбіжностей.
Розглянемо більш детально особливості здійснення митного контролю на водних транспортних
засобах. Митний контроль суден закордонного плавання здійснюється, як правило, документально у
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приміщеннях митних органів у такій черговості: 1) аварійні судна; 2) пасажирські судна; 3) вантажнопасажирські судна; 4) лінійні судна; 5) танкерні судна; 6) інші судна у порядку їх прибуття.
Митний контроль товарів, валютних та інших цінностей осіб, яким дозволено відвідання судна
закордонного плавання під час здійснення контролю комісією, провадиться шляхом усного або
письмового декларування.
Для здійснення митного контролю капітан судна або інша особа, що входить до командного
складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає з використанням наявних
засобів комунікації документи, передбачені МКУ, зобов’язання капітана судна про реімпорт
(реекспорт) судна закордонного плавання за формою, встановленою Мінфіном, і зобов’язання
капітана судна, яке плаває під Державним Прапором України, про те, що закуплені за кордоном
суднові припаси, зокрема запаси споживання, не будуть винесені із судна [8].
Подані документи повинні бути скріплені печаткою судна, засвідчені підписом капітана судна або
іншої особи, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном
або уповноваженим працівником агентської організації (морським агентом). Посадова особа митного
органу здійснює оформлення поданих документів у порядку, встановленому Мінфіном.
Декларування судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі
зовнішньоекономічного договору (контракту), здійснюється у відповідному митному режимі з поданням
митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, що заповнюється в установленому
Мінфіном порядку.
Митний огляд судна закордонного плавання здійснюється з метою перевірки відомостей,
зазначених у документах. На суднові приміщення з предметами, що не підлягають пропуску через
митний кордон, накладається митне забезпечення у порядку, встановленому Мінфіном. У разі
виявлення контрабанди, порушення митних правил посадова особа митного органу має право
продовжити строк перебування судна закордонного плавання під митним контролем.
Після закінчення митного контролю митний орган проводить реєстрацію документів, у яких
відображаються результати митного контролю та митного оформлення, і веде їх облік у порядку,
встановленому Мінфіном.
Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного
плавання має певні відмінності від митного контролю суден закордонного плавання. Зазначимо
основні особливості здійснення митного контролю таких транспортних засобів та товарів [8].
Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна
закордонного плавання. У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів
і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із
слідами розпакування вантажних місць капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником
особою складається акт-повідомлення, який підписується представниками адміністрації порту і
митного органу.
Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується
представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса
зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник генерального акта зберігається в митному
органі.
Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю, у разі переміщення їх
через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів
посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення
(попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль
посадовими особами відповідних контролюючих органів).
У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний,
радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього
документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених
на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.
За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарів, що перевозяться у
контейнерах, може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів.
Переміщення товарів у контейнерах із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного
контролю вантажного митного комплексу або у зворотному напрямку здійснюється під контролем
митного органу.
Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і
порту надається на підставі оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених
законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мінфіном.
До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів
декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження.
Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про
закінчення митного контролю. Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою
для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного
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плавання. Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена
ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів
через митний кордон.
Після завершення митного контролю вибуття судна в приміщеннях митних органів та/або
контролю на судні митний орган документально підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів
через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном [8].
Варто зазначити, що 10.03.2015 року Міністерством фінансів України було видано Наказ МФУ
«Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому
транспорті» № 308, яким визначається порядок виконання митних формальностей при переміщенні
водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними (рис. 1).
Агентська організація не пізніше ніж за одну добу до прибуття судна в порт подає митниці
інформацію про товари, прийняті до перевезення у контейнерах
Капітан судна особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до
прибуття (вибуття) судна подає до митниці заявку на здійснення митного контролю судна
(уточнення інформації за 1 год. до виїзду комісії на судно)
Для застосування до судна вільної практики митниці представником агентської організації
подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики (подається не пізніше ніж за
добу до прибуття судна в порт призначення)
Разом із заявкою про вільну практику надаються електронні або паперові копії: генеральної
декларації; декларації про вантаж; суднової ролі; списку пасажирів; транспортних документів
Капітан судна або вповноважена ним особа подає два примірники зобов’язання капітана
судна про реімпорт (реекспорт) судна закордонного плавання
Зобов’язання реєструються в Журналі обліку зобов’язань капітана судна про зворотне
вивезення/ввезення за межі митної території України судна закордонного плавання
Інформація про виконання Зобов’язання вноситься до ПІК посадовою особою митниці, у зоні
діяльності якої розташований порт, через який було здійснено реімпорт (реекспорт) судна або
зворотне вивезення (ввезення)
Контроль за виконанням Зобов’язання здійснюється митницею, якій було надано це
Зобов’язання, на підставі відомостей, що містяться в ПІК

Рис. 1. Порядок виконання митних формальностей при переміщенні водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними
Джерело: [7]

Вищезазначеним наказом, також окремо визначено особливості здійснення митних
формальностей: відносно судна; відносно товарів, які переміщуються на суднах; відносно суден і
товарів, що переміщуються ними.
Розглянемо детальніше здійснення митних формальностей для кожного випадку окремо.
Здійснення митних формальностей відносна судна зазначеним нормативним актом розділено на три
етапи: підготовка до митних формальностей, порядок здійснення митних формальностей відносно
судна, що прибуває на митну територію України, порядок здійснення митних формальностей відносно
судна, що вибуває за межі митної території України.
Процес підготовки до митних формальностей можна зобразити за допомогою рис. 2.
Також, варто зазначити, що відповідно до Наказу МФУ «Про затвердження Порядку виконання
митних формальностей на морському та річковому транспорті» № 308, до складу митного наряду для
здійснення митних формальностей відносно судна за рішенням керівництва митниці можуть
залучатись співробітники інших структурних підрозділів митниці. Загальне керівництво діями митного
наряду в усіх випадках здійснює старший митного наряду. Часом початку роботи митного наряду у
складі комісії вважається момент надання капітаном судна або уповноваженою особою всіх
необхідних документів.
Далі розглянемо порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що прибуває на
митну територію України. Загальний вигляд порядку здійснення митних формальностей відносно
судна, що прибуває на митну територію України, можна зобразити за допомогою рис. 3.
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Посадова особа повідомляє старшого зміни про отримання заявки на здійснення митного контролю
судна
Старший зміни
При отриманні заявки без
повідомлення про застосування вільної
практики
перевіряє
наявність
інформації про товари

попередньої

При отриманні заявки з повідомленням
про застосування вільної практики

перевіряє
наявність
інформації про товари

попередньої

призначає старшого митного наряду
для здійснення митного контролю та
митного оформлення

призначає старшого митного наряду
для здійснення митних формальностей

резервує номер Зобов’язання у
Журналі обліку зобов’язань про
зворотне вивезення

резервує
номер
Зобов’язання
у
Журналі
обліку
зобов’язань
про
зворотне вивезення

визначає необхідність застосування
форм
та
обсягу
митних
формальностей

визначає необхідність
застосування митних формальностей

у разі включення до митного наряду
інспектора-кінолога
або
інших
посадових осіб проставляє про це
відмітку у генеральній (загальній)
декларації

здійснює перевірку наявності
документів та відомостей, наданих
для здійснення митних формальностей

Вільна практика не
може бути застосована за таких умов
порушення
установлених
строків
надання
Заявки про вільну
практику

рішення
інших
державних
контролюючих
органів
про
незастосування
до
судна
вільної
практики

ненадання
документів та/або
відомостей,
визначених
законодавством

перевіряє наявність дозвільних відміток
відповідних підрозділів контролюючих
органів
ставить перед старшим митного
наряду завдання з проведення
митних формальностей

узгоджує з агентською організацією
час прибуття комісії на судно

вчиняє у декларації про вантаж запис
про
прийняте
рішення
щодо
застосування до судна вільної практики

ставить перед старшим митного наряду
завдання
з
проведення
митних
формальностей

наявність
визначених
митних
формальностей

ненадання
попередньої
інформації
товари

інформує структурний підрозділ митниці про застосування до
судна вільної практики
узгоджує з агентською організацією час прибуття комісії на
судно
Старший митного наряду
перевіряє готовність наряду до здійснення
митних формальностей відносно судна

доводить наряду визначені митні формальності та ставить завдання з огляду

Рис. 2. Підготовка до митних формальностей
Джерело: [7]

58

про

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Порядок здійснення митних формальностей відносно судна,
що прибуває на митну територію України
установлює зв’язок з митницею із використанням наявних технічних засобів
зв’язку
установлює порядок взаємодії з представниками інших контролюючих органів
Старший
митного наряду

призначає посадову особу (посадових
(відповідальних) за оформлення документів

осіб)

митниці,

відповідальну

узгоджує з капітаном судна кандидатури членів екіпажу, які супроводжуватимуть
посадових осіб митного наряду
розподіляє між посадовими особами митного наряду об’єкти огляду та виділених
для супроводження членів екіпажу
узгоджує з посадовою особою органу охорони державного кордону порядок і
послідовність роботи митного наряду

Капітан судна або
уповноважена ним
особа

подає документи та відомості, визначені пунктом 2 частини першої статті 335
Митного кодексу України
надає Зобов’язання про реімпорт судна
надається зобов’язання капітана судна про те, що закуплені за кордоном суднові
припаси не будуть винесені із судна
перевіряє їх комплектність, проводить звірення відомостей, про що робить
відповідні відмітки в перевірених документах

Посадова особа
митниці,
відповідальна
за оформлення
документів

коносамент, декларацію про вантаж, зобов’язання капітана судна завіряє
відбитком штампа "Під митним контролем"
примірник Зобов’язання про реімпорт судна відбитком особистої номерної
печатки
інші документи завіряє відбитком особистої номерної печатки
підписує акт здійснення комісійного контролю судна у пунктах пропуску для
морського, річкового та поромного сполучення з визначенням часу здійснення
митного контролю

Рис. 3. Порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що прибуває на митну
територію України
Джерело: [7]

Митні формальності відносно судна, що вибуває за межі митної території України, є практично
ідентичними до митних формальностей відносно судна, що прибуває на митну територію України,
проте вони мають певні відмінності. Ці відмінності, в першу чергу, стосуються дій капітана судна або
вповноваженої ним особи та посадової особи митниці відповідальної за оформлення документів.
Відобразимо процес здійснення митних формальностей відносно судна, що вибуває за межі митної
території України, за допомогою рис. 4.
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Порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що вибуває за межі
митної території України
установлює зв’язок з митницею із використанням наявних технічних засобів
зв’язку
установлює порядок взаємодії з представниками інших контролюючих органів
Старший митного
наряду

призначає посадову особу (посадових
(відповідальних) за оформлення документів

осіб)

митниці,

узгоджує
з
капітаном
судна
кандидатури
членів
супроводжуватимуть посадових осіб митного наряду

відповідальну

екіпажу,

які

розподіляє між посадовими особами митного наряду об’єкти огляду та
виділених для супроводження членів екіпажу
узгоджує з посадовою особою органу охорони державного кордону порядок і
послідовність роботи митного наряду
Капітан судна
або
уповноважена
ним особа

подає документи та відомості, визначені пунктом 2 частини першої статті 335
Митного кодексу України
надає Зобов’язання про реекспорт судна

перевіряє їх комплектність, проводить звірення відомостей, про що робить
відповідні відмітки в перевірених документах
проставляє відбиток особистої номерної печатки на Зобов’язанні про
реекспорт судна
Посадова особа
митниці,
відповідальна за
оформлення
документів

подані документи завіряє відбитком особистої номерної печатки
при прийнятті рішення про митний огляд старший митного наряду оголошує
про його початок особі, яка подала документи
при проведенні митного огляду судна посадова особа митниці перевіряє:
наявність та цілість митного забезпечення; використання валюти із суднової
каси судна, яке плаває під іноземним прапором, відповідність фактичної
наявності на борту судна суднових припасів відомостям, заявленим про них
проставляє відбиток особистої печатки на наданих документах та підписує акт
здійснення комісійного контролю судна у пунктах пропуску для морського,
річкового та поромного сполучення з визначенням часу здійснення митного
контролю

Рис. 4. Порядок здійснення митних формальностей відносно судна, що вибуває за межі
митної території України
Джерело: [7]

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку виконання митних
формальностей на морському та річковому транспорті» № 308 також розмежовуються митні
формальності відносно товарів, які переміщуються на суднах при ввезенні з-за кордону (рис. 5) та
митні формальності відносно товарів, які переміщуються на суднах при вивезенні за кордон (рис. 6).
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Вивантаження товарів із суден, що прибули
з-за кордону, проводиться на підставі
транспортних (перевізних) документів з
дозволу митниці та під її контролем

Інформація про визначені митні формальності (за наявності) вноситься посадовою
особою митниці до документа, передбаченого правилами роботи портів, і завіряєть-ся
відбитком штампа "Під митним контролем"

Після розвантаження судна в генеральному
акті зазначаються кількість місць і вага
(маса) зданих судном і прийнятих портом
товарів, а також інформація про номери та
загальну кількість складених при
розвантаженні судна актів-повідомлень та
актів про невідповідність

Виконуються визначені митні
формальності, а інформація про
результати їх виконання вноситься
посадовою особою митниці до Журналу
обліку товарів при ввезенні

Вивезення товарів із зони митного
контролю і порту дозволяється в разі
Облік товарів здійснюється митницею у
функціональному модулі "Журнал обліку
товарів, що надходять на митну територію
України на суднах закордонного плавання та
вивозяться із зони митного контролю і порту"

митного
оформлення у
відповідний
митний режим

вивезення українських товарів, які
надійшли до порту
на судні каботажного плавання

направлення під митним контролем у митний
орган призначення за наявності в ЄАІС ДФС
України попередньої митної декларації або
надання митниці, що може використовуватися
замість митної декларації

За результатами застосування системи
управління ризиками посадова особа
визначає необхідність застосування форм та
обсягу митних формальностей

Рис. 5. Порядок здійснення митних формальностей відносно товарів, які
переміщуються на суднах при ввезенні з-за кордону
Джерело: [7]
До початку навантаження товарів на судно вантажовласник або уповноважена ним особа подає
митниці доручення на навантаження

Після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях на навантаження посадова особа
митниці на дорученні на навантаження проставляє відбиток особистої номерної печатки. Оформлене
таким чином доручення є підставою для навантаження зазначених у ньому товарів на судно

Митниця здійснює облік товарів у функціональному модулі "Журнал обліку товарів, що
вивозяться за межі митної території України на суднах"
Капітан судна або агентська організація
подає митниці коносаменти й декларацію про
вантаж для пропуску товарів через митний кордон
України

Портовий оператор, що здійснював
навантаження судна, надає митниці документи,
що підтверджують кількість та асортимент
навантажених товарів

Після звірення документів з дорученнями на навантаження і митними деклараціями або іншими
документами, посадова особа митниці проставляє на коносаментах, декларації про вантаж відбитки штампа
"Під митним контролем" та особистої номерної печатки

Рис. 6. Порядок здійснення митних формальностей відносно товарів, які
переміщуються на суднах при вивезенні за кордон
Джерело: [7]

61

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2017[37]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Крім того, вищезазначеним нормативним актом визначені особливості здійснення митних
формальностей відносно окремих категорій суден і товарів, що переміщуються ними. Зокрема,
визначено порядки здійснення митних формальностей для таких категорій суден, як: судна
каботажного плавання, судна лоцманської та інших служб порту, військові кораблі та судна
забезпечення військово-морських сил, круїзні судна та поромні перевезення.
Висновки з проведеного дослідження. Детальний аналіз нормативно-правових актів, які
регламентують особливості здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних
транспортних засобів, дає можливість стверджувати наступне:
– митний контроль та митне оформлення водних транспортних засобів характеризується
значною складністю та непрозорістю здійснення;
– нормативно-правові акти, що унормовують зазначене питання, містять норми, які суперечать
один одному, нечітко прописують процедуру здійснення митного контролю та митного оформлення
водних транспортних засобів, що створює можливості для зловживань;
– відсутнє чітке нормативно-правове врегулювання питання щодо впровадження попереднього
інформування в морських пунктах пропуску та функціонування ІСПС;
– відсутність єдиного підходу до використання програмного продукту у процесі здійснення
митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів.
Така ситуація вимагає напрацювання пропозицій та внесення змін і доповнень до законодавчих
актів, що регламентують особливості здійснення процедур митного контролю та митного оформлення
водних транспортних засобів.
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Попель С.А. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР МИТНОГО
КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Мета – дослідження особливостей здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних
транспортних засобів.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: індукції та дедукції,
теоретичного узагальнення, монографічний – при вивченні наукових джерел, дослідженні законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних
транспортних засобів; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та
пропозицій.
Результати. Визначено основні нормативно-правові акти, які регулюють особливості здійснення процедур
митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів. Проаналізовано «Типову технологічну
схему пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» та «Типову технологічну схему здійснення митного
контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через
державний кордон». Досліджено порядок виконання митних формальностей при переміщенні водних
транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними. В ході проведеного дослідження визначено,
що: митний контроль та митне оформлення водних транспортних засобів характеризується значною складністю
та непрозорістю здійснення; нормативно-правові акти, що унормовують зазначене питання, містять норми, які
суперечать один одному та загалом нечітко прописують процедуру здійснення митного контролю та митного
оформлення водних транспортних засобів; відсутнє чітке нормативно-правове врегулювання питання щодо
впровадження попереднього інформування в морських пунктах пропуску та функціонування ІСПС; відсутній
єдиний підхід до використання програмного продукту у процесі здійснення митного контролю та митного
оформлення водних транспортних засобів.
Наукова новизна полягає у вивченні особливостей здійснення процедур митного контролю та митного
оформлення водних транспортних засобів, що дає можливість напрацювання пропозицій щодо внесення змін і
доповнень до законодавчих актів, які регламентують зазначене питання.
Практична значущість. Основні положення даного дослідження можуть бути використані в процесі
напрацювання пропозицій та внесення змін і доповнень до законодавчих актів, що регламентують особливості
здійснення процедур митного контролю та митного оформлення водних транспортних засобів.
Ключові слова: водні транспортні засоби, митне оформлення, митний контроль.
Popel S.A. LEGISLATIVE REGULATION PECULIARITIES OF IMPLEMENTING OF WATER VEHICLES
CUSTOMS CONTROL AND CUSTOMS FORMALITIES PROCEDURES
Purpose – researching of peculiarities of implementing of water vehicles customs control and customs formalities
procedures.
Methodology of research. To achieve the object such methods as induction and deduction, theoretical
generalization, monographic (in the process of researching of scientific sources, legislative and normative acts on
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implementing of water vehicle Customs Control and Customs Formalities Procedures), abstract and logical (to
generalization of theoretical positions and to forming of conclusions and propositions).
Findings. Main legislative and normative acts on implementing of water vehicle Customs Control and Customs
Formalities Procedures are identified. Typical Technological plan of passage through the state border of persons, car,
water, rail and air vehicles and goods which are moved by them and Typical Technological plan of implementing of
Customs Control of water vehicles, carriers and goods which are moved by them, in State Border Checkpoints. The
order of implementing of Customs Formalities in the process of passage of water vehicles, carriers and goods which are
moved by them, is researched. Next items were identified in the process of researching: significant complexity and nontransparency of implementation are main features of water vehicles Customs Control and Customs Formalities;
legislative and normative acts are contradictory and don’t clearly describe water vehicles Customs Control and Customs
Formalities Procedures; clear legislative and normative regulation of items on implementation of preliminary informing in
See Checkpoints and on using of ISPU is absent; common approach to using of software product in the process of
implementing water vehicles Customs Control and Customs Formalities is absent too.
Originality consists in studying the peculiarities of the implementation of customs control and customs clearance
procedures for water vehicles, which makes it possible to elaborate proposals for amendments and additions to
legislative acts regulating this issue.
Practical value. Main statements of this research can be involved into the process of working out of propositions
and making changes and additions in legislative and normative acts, by the help of which Peculiarities of implementing of
water vehicles Customs Control and Customs Formalities Procedures are regulated.
Key words: water vehicles, Customs Formalities, Customs Control.
Попель С.А. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУР
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ВОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Цель – исследование особенностей осуществления процедур таможенного контроля и таможенного
оформления водных транспортных средств.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы:
индукции и дедукции, теоретического обобщения, монографический – при изучении научных источников,
исследовании законодательных и других нормативно-правовых актов по вопросам осуществления процедур
таможенного контроля и таможенного оформления водных транспортных средств; абстрактно-логический – для
обобщения теоретических положений, формирования выводов и предложений.
Результаты. Определены основные нормативно-правовые акты, регулирующие особенности
осуществления процедур таможенного контроля и таможенного оформления водных транспортных средств.
Проанализированы «Типовая технологическая схема пропуска через государственную границу лиц,
автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров,
перемещаемых ими» и «Типовая технологическая схема осуществления таможенного контроля водных
транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими, в пунктах пропуска через государственную
границу». Исследован порядок выполнения таможенных формальностей при перемещении водных транспортных
средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими. В ходе проведенного исследования установлено, что:
таможенный контроль и таможенное оформление водных транспортных средств характеризуется значительной
сложностью и непрозрачностью осуществления; нормативно-правовые акты, которые нормируют данный вопрос,
содержат нормы, противоречащие друг другу и в целом нечетко прописывающие процедуру осуществления
таможенного контроля и таможенного оформления водных транспортных средств; отсутствует четкое
нормативно-правовое урегулирование вопроса по внедрению предварительного информирования в морских
пунктах пропуска и функционирования ИСПС; отсутствует единый подход к использованию программного
продукта в процессе осуществления таможенного контроля и таможенного оформления водных транспортных
средств.
Научная новизна заключается в изучении особенностей осуществления процедур таможенного контроля
и таможенного оформления водных транспортных средств, что дает возможность выработки предложений по
внесению изменений и дополнений в законодательные акты, регламентирующие данный вопрос.
Практическая значимость. Основные положения данного исследования могут быть использованы в
процессе выработки предложений и внесении изменений и дополнений в законодательные акты,
регламентирующие особенности осуществления процедур таможенного контроля и таможенного оформления
водных транспортных средств.
Ключевые слова: водные транспортные средства, таможенное оформление, таможенный контроль.
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ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Подолання економічної кризи вимагає розробки низки спеціальних
заходів, в основі яких особливої актуальності набувають питання енергетичної безпеки. Розробка
методичних основ оцінки рівня енергетичної безпеки, критеріїв та показників, а також організація
відповідного інформаційного забезпечення таких оцінок в комплексі формують концепцію оцінки
енергетичної безпеки підприємства. Необхідність здійснення оцінки рівня енергетичної безпеки, як
окремо, так і в складі оцінок рівня економічної безпеки, на сьогодні є нагальною потребою. Фактор
енергетичної безпеки повинен враховуватись при підготовці і прийнятті рішень відносно напрямів
соціально-економічного розвитку, розвитку енергетичної сфери та при розробці заходів виходу із
критичного стану в енергозабезпеченні і охороні довкілля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження щодо оцінки енергетичної
безпеки на макро-, мезо- та мікрорівні є предметом дослідження багатьох науковців та дослідників
даного напрямку. Серед них: М. Войнаренко [1], В. Геєць [2], Ю. Дзядикевич [3], М. Земляний [4],
С. Капітула [5], В. Микитенко [6], І. Мазур [7], О. Суходоля [8], А. Шевцов [9], А. Шидловський [10] та
інші. Проте, низка питань, пов’язаних із формуванням концепції оцінки енергетичної безпеки
підприємств, потребує подальших досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні процесу формування концепції
оцінки енергетичної безпеки з використанням значної кількості показників її стану, що у сукупності дає
уявлення про загальний рівень енергетичної безпеки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнюючи наукові погляди та опираючись на
власні дослідження та міркування, зазначимо, що процес формування концепції оцінки енергетичної
безпеки передбачає використання значної кількості показників її стану. Загалом вони формують
уявлення про загальний рівень енергетичної безпеки, який визначається такими параметрами, як
«поріг чутливості», «поріг вразливості», «поріг розпаду», «стан спокою» [11].
Колектив авторів Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха у своїй науковій роботі
зазначають: «поріг чутливості» є рівнем безпеки, при якому система починає відчувати наявність змін;
«поріг вразливості»  рівень безпеки, при якому система перебуває у стані дисбалансу, тобто зазнає
змін, що ведуть до її знищення; «поріг розпаду»  рівень безпеки, після якого система зазнає нищівних
змін; «стан спокою»  рівень безпеки, при якому забезпечується розвиток системи.
Оскільки, стан повної рівноваги неможливий, то суб’єкт (система енергетичної безпеки) може
розвиватись, тобто підвищувати свій потенціал, або навпаки знижувати його. Система енергетичної
безпеки має критичні обмеження, якими характеризується її стан під час найменших можливостей для її
існування. Зміни, за якими значення переходить за критичне обмеження, приводять систему до розпаду.
У свою чергу «система критичних обмежень» визначає можливості існування енергетичної
безпеки. Вона поєднує в собі критичні обмеження окремих напрямків небезпеки та критичні
обмеження енергетичної безпеки [11].
На думку Боброва Є. А., здійснюючи оцінку стану енергетичної безпеки, необхідно вирішити
низку практичних і методологічних задач. Для оцінки стану енергетичної безпеки необхідно визначити
систему показників, яка повинна формуватися з урахуванням основних стратегічних цілей
забезпечення енергетичної безпеки, при цьому склад критеріїв і показників може змінюватись
залежно від умов конкретного завдання [12].
При цьому, фактори впливу на енергетичну безпеку можуть бути наступними: структура
енергоносіїв в енергоспоживанні, наявність та використання власних ресурсів та рівень їх освоєності,
глибина їх переробки та характеристики енергогенеруючих технологій, диверсифікованість джерел
енергопостачання і шляхів транспортування, транспортна інфраструктура, використання
альтернативних джерел енергії, стан контролю за витратами паливно-енергетичних ресурсів,
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реалізація політики енерго- та ресурсозбереження. На макрорівні вагомість будь-якого фактору
залежить від конкретних умов, що складаються.
Здійснивши аналіз перелічених факторів, можна виділити два основних напрями забезпечення
енергетичної безпеки, а саме: постачання необхідних фізичних обсягів енергоресурсів, враховуючи
потреби економіки, за умови зменшення при цьому впливу зовнішніх факторів на стабільність
енергозабезпечення, та зниження темпів зростання потреби економіки в енергоносіях при
забезпеченні стабільного зростання ВВП шляхом підвищення ефективності використання
енергоресурсів національною економікою [13].
Зважаючи на необхідність вдосконалення методологічних основ аналізу та оцінки енергетичної
безпеки, сформуємо основну сукупність методів її дослідження.
Аналіз ряду наукових робіт показав, що в умовах сьогодення оцінка рівня енергетичної безпеки
здебільшого здійснюється за допомогою використання методу моніторингу та індикативного аналізу.
Суть методу полягає в порівнянні окремих показників та індикаторів енергетичної безпеки, які
характеризують певні властивості об’єктів чи процесів та відображають ступінь дії певної загрози
безпеці на систему, з їх граничними (пороговими) значеннями. Слід зауважити, що така методика
оцінювання рівня енергетичної безпеки не дає можливості швидко та безперешкодно враховувати
вплив ризиків суб’єктів енергетичного ринку на рівень енергетичної безпеки. З огляду на це, більшість
показників та індикаторів, які використовуються для оцінки рівня енергетичної безпеки, базуються на
статистичних даних роботи енергетичної галузі країни, які досить часто можна отримати несвоєчасно.
Особливість та складність такого підходу не завжди є виправданою, оскільки його застосування
потребує достатньої та попередньої підготовки відповідних статистичних даних, а також наявність
відповідних спеціалістів з безпеки.
Тараєвська Л. С. пропонує розглянути енергетичну безпеку через призму взаємозв’язків таких
складових, як розвиток паливно-енергетичного комплексу; забезпечення потреб економіки та
населення в енергоресурсах з урахуванням екологічних факторів; захист національних інтересів. В
розрізі кожної із цих складових виділено критерії, які підлягають кількісній оцінці і дають можливість
визначити тип поточного рівня енергетичної безпеки та її потенціал (рис. 1). Використання такого
підходу, на думку автора, дає можливість оцінити розвиток паливно-енергетичного комплексу та його
можливість забезпечити потреби економіки та населення в енергоресурсах з урахуванням екологічних
аспектів та в сукупності сформувати захист національних інтересів [14].
Енергетична безпека
Кількісні критерії оцінки
Розвиток паливноенергетичного комплексу
Частка
підприємств
за
сферами
діяльності,
%;
Рентабельність інвестицій, %;
Частка
підприємств,
що
впроваджували інновації,%;
Частка підприємств на яких
використовуються
передові
технології, %;
Рівень зношення основних
виробничих фондів, %;
Рівень забезпечення резерву
встановленої потужності, %;
Частка старих і аварійних
мереж, %;
Енергоємність ВНП;
Викидоємність ВНП.

Забезпечення потреб економіки
та населення в енергоресурсах
з урахуванням екологічних
аспектів
Динаміка
питомого
енергоспоживання, %;
Частка затрат на енергію (газ,
електроенергія,
тепло)
в
доходах домогосподарств, %;
Викиди СО2, кг/1 грн. ВВП;
Питомі витрати на опалення в
будівлях, Гкал/куб. м;
ККД
енергоспоживаючих
установок, %;
Викиди парникових газів від
стаціонарних
енергоспоживаючих установок,
т/грн.;
Зниження
викидів
забруднюючих
речовин,
утворення відходів підприємств,
%;
Витрати на рекреацію території,
% від обсягу продукції.

Захист національних інтересів
Енергоємність економіки;
Частка домінуючого паливного
ресурсу у споживанні ПЕР, %;
Частка імпорту палива з однієї
країни (фірми) в загальному її
обсязі, %;
Частка власних джерел у
балансі ПЕР, %;
Частка відновлювальних джерел
енергії у загальному постачанні
первинної енергії, %;
Розвідані
запаси
паливноенергетичних ресурсів, роки
споживання;
Доступність
для
держави
енергетичних
ресурсів
в
кризових
ситуаціях,
місяці
споживання;
Частка альтернативних джерел
енергії у загальних видах
енергоресурсів, %.

Рис. 1. Критерії кількісної оцінки енергетичної безпеки
Джерело: [14]
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Плачков І. стверджує, що рівень енергетичної безпеки для макро-, мезо- та мікрорівнів
визначається на основі досліджень та аналізу різноманітних показників (індикаторів), які у свою чергу
відображають стан галузі та вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на неї. Порогові значення
індикаторів енергетичної безпеки визначають межу переходу енергетики від нормального до
кризового стану [15]. Враховуючи дані досліджень, які здійснюються методом експертних оцінок
спеціалістів з певних відповідних галузей, науковців, можлива розробка комплексу загальних
рекомендацій та конкретних заходів для нівелювання дестабілізуючої дії негативних чинників і
досягнення прийнятного рівня енергетичної безпеки. Узагальненням щодо об’єднання різних підходів
побудови індикаторів є набір певних загроз енергозабезпеченню підприємства.
На думку Л. В. Накашидзе, при визначенні енергетичної безпеки необхідно дослідити вплив
зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища підприємства за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1).
Таблиця 1
SWOT аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища при визначенні
енергетичної безпеки підприємства
МОЖЛИВОСТІ ‖O‖ – OPPORTUNITIES

ЗАГРОЗИ ‖T‖ – THREATS

Зовнішнє середовище
Значний потенціал запасів нетрадиційного природного Загроза терористичних актів на енергетичних
газу (метану вугільних родовищ, сланцевого, біогазу об’єктах, на територіях країн, що здійснюють
полігонів
твердих
побутових
відходів
тощо); транзитне транспортування енергетичних ресурсів;
розгалужена та розвинена нафтотранспортна і загрози
ядерного
тероризму,
проблема
газотранспортна трубопровідна системи; система нерозповсюдження ядерних матеріалів; економічні
аукціонів продажу нафти, конденсату та зрідженого загрози (несприятлива кон’юнктура ринку); екологічні
газу; значний потенціал енергозбереження у (масштабні аварії, викиди парникових газів, що
промисловості, транспорті, бюджетній та побутовій загрожують всій планеті); енергетична бідність
сферах; інтеграція до Європейської енергетичної (відсутність доступу до достатньої кількості);
системи; значний потенціал скорочення викидів спекуляції в засобах масової інформації, що є
парникових
газів;
розгалужена
система негативним проявом сучасного глобалізованого світу
централізованого теплопостачання; аукціони дозволів (штучне створення паніки, що веде до дестабілізації
і ліцензій на розробку родовищ вуглеводнів
енергетичних ринків); соціальна загроза (висока
аварійність виробництва, страйки та інші можливі акції
протесту та ін.)
ПЕРЕВАГИ ‖S‖ — STRENGTH
НЕДОЛІКИ ‖W‖ — WEAKNESS
Рівень
забезпеченості
підприємства
власними Монопольна залежність від одного постачальника чи
енергетичними ресурсами; паливно-енергетичний маршруту постачання енергоносіїв; недофінансування
баланс підприємства; технічний стан та рівень робіт
з
пошуку
альтернативних
джерел
енергоефективності підприємства; екологічна ситуація електроенергії, скорочення їх обсягів; висока
на
підприємстві;
зміна
облікової
політики залежність від імпорту природного газу і нафти;
підприємства; зміна виду енергії (альтернативні) та застарілі виробничі потужності та значна частка
постачальника
непридатних для використання основних виробничих
засобів підприємств; встановлення відповідних
тарифів, коефіцієнтів для підприємств; низький рівень
інвестиційної й інноваційної діяльності у паливноенергетичному комплексі підприємств; відсутність
іноземних інвестицій у підприємства паливноенергетичного комплексу; необхідність модернізації,
переоснащення та виробничої реструктуризації з
продовженням технологічного ресурсу виробничих
потужностей на підприємствах
Джерело: [16]

Л. В. Накашидзе, Т. В. Гiльорме, досліджуючи проблему оцінки енергетичної безпеки,
наголошують на доцільності використання методу індикативного аналізу для повної оцінки
енергетичної безпеки підприємства. Зауважимо, індикаторний підхід ґрунтується на методиці оцінки
рівня економічної безпеки держави. Формування системи індикаторів та розрахунок інтегрального
індикатора енергетичної безпеки як складової економічної безпеки розглянуто у Методичних
рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки 29 жовтня 2013 року № 1277 [17].
Відповідно до даної методики, енергетична безпека є складовою економічної безпеки. Дослідники
пропонують доповнену методику, що заснована на розрахунку інтегрального показника енергетичної
безпеки шляхом об’єднання чотирьох груп індикаторів: енергозабезпечення (організаційно-виробничі
індикатори, техніко-технологічні індикатори, фінансово-економічні індикатори), енергетичної
незалежності (індикатори зовнішньої залежності, індикатори внутрішньої залежності), екологічної
захищеності виробництва (індикатори екологічного збитку, індикатори інвестицій в екологію),
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соціальна стабільність (індикатори енергозабезпечення та добробуту населення, індикатори умов
праці персоналу).
Мазур І. М. для характеристики стану енергетичної безпеки за окремими видами енергоресурсів
пропонує використовувати компоненти (детермінанти) за газом, сирою нафтою і конденсатом,
біомасою і відходами, нафтопродуктами, електроенергією, теплоенергією, вторинними ПЕР, за
торфом і вугіллям [7].
Земляний М., Бараннік В. визначають поняття показника енергетичної безпеки як вираженої
числом характеристики її стану за визначеним напрямом оцінки або інтегрованої за декількома
напрямками оцінки [4].
Ружицький А. у даному контексті пропонує поняття потенціалу енергетичної безпеки, під яким
автор розуміє рівень можливостей підприємства забезпечувати розвиток у майбутньому у певному
діапазоні загроз. Чим ширший діапазон загроз, за якого підприємство може забезпечувати розвиток,
тим вищий потенціал енергетичної безпеки, який формує здатність підприємства до розвитку в разі
несприятливих обставин. Таким чином, для розвитку підприємства потрібно забезпечувати не лише
високий рівень поточної енергетичної безпеки, але й високий її потенціал [19].
Тараєвська Л. С. надає інтерпретацію матриці І. Ансофа [20] «товар-ринок» та визначає
різновиди енергетичної безпеки стосовно поточного рівня та потенціалу (табл. 2)
Таблиця 2
Матриця типів енергетичної безпеки підприємства
Поточний рівень
Зростає
Зменшується
Джерело: [14]

Потенціал
Зростає

Зменшується

Стійка безпека

Нестійка безпека

Нестійка безпека

Критична безпека

Враховуючи зміни у поточному рівні енергетичної безпеки та її потенціалу, можна виокремити
три типи безпеки підприємства. Отже, «стійка безпека» характерна для позитивної динаміки
потенціалу енергетичної безпеки, оскільки у підприємства збільшуються можливості забезпечення
функціонування та розвитку. «Нестійка безпека» є ознакою зниження поточного рівня енергетичної
безпеки та зростання її потенціалу. Це означає, що підприємство має можливості для розвитку у
майбутньому, проте головною ознакою є наявність значних труднощів та перешкод сьогодення.
Симбіоз зростання поточного рівня енергетичної безпеки за одночасного зниження її потенціалу
означає, що підприємство у поточному періоді може забезпечувати функціонування, проте у
майбутньому можуть виникнути труднощі у забезпеченні його подальшого розвитку. Комбінація
зменшення поточного рівня енергетичної безпеки та її потенціалу створює загрозу підприємству та
інтерпретується, як «критична небезпека». У такому разі у підприємства виникають значні труднощі у
забезпеченні функціонування у поточному періоді та у майбутньому розвитку.
Таким чином, наявність у поточному періоді стану підприємства «стійка безпека» характеризує
високий потенціал його енергетичної безпеки. В той же час, рівень потенціалу енергетичної безпеки
достатній для забезпечення безпеки у стратегічному аспекті, тоді може бути забезпечена тактична та
поточна енергетична безпека. За умови, що рівень енергетичної безпеки низький, ситуативно можуть
бути забезпечені лише поточна енергетична безпека та розвиток у короткостроковому періоді.
Найменші негативні впливи з великою ймовірністю можуть зумовити припинення розвитку
підприємства, а у гіршому випадку – кризові явища [14].
Враховуючи вищевказане, відзначимо, що оцінка показників енергетичної безпеки задля
визначення її рівня, стану та потенціалу утворює певну систему, цілями створення якої є надання
інформації особі, яка приймає рішення з метою розробки низки заходів щодо:
 підвищення рівня енергетичної безпеки за наявності кризового стану за одним або декількома
показниками;
 зменшення рівня загроз енергетичної безпеки в разі наявності передкризового стану
(наявності загроз енергетичної безпеки);
 оцінки результатів здійснених заходів щодо підвищення рівня енергетичної безпеки, в тому
числі і оцінки динаміки стану енергетичної безпеки за минулий період;
 прогнозу стану енергетичної безпеки на перспективу в залежності від можливих сценаріїв
розвитку енергетичного сектору економіки або окремих галузей енергетики;
 відбору альтернативних рішень щодо економічного розвитку країни з врахуванням вимог
забезпечення енергетичної безпеки.
Висновки з проведеного дослідження. Концепція оцінки енергетичної безпеки підприємства
має базуватись на системі показників, вибір та повнота яких залежить від конкретних умов та
обставин, а також врахувати основні етапи оцінки стану енергетичної безпеки. Такими етапами
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можуть бути: визначення загроз енергетичної безпеки; формування на основі загроз ієрархічної
системи показників енергетичної безпеки; оцінка поточних значень показників за окремими
методиками; оцінка граничних та порогових значень показників; оцінка інтегральних значень
показників енергетичної безпеки для більш високих рівнів ієрархії; оцінка стану енергетичної безпеки
на основі порівняння поточних або прогнозних значень показників енергетичної безпеки з їх
граничними значеннями на різних рівнях ієрархії.
Бібліографічний список
1. Voynarenko M.P. Strategic energy security outlook formation of Ukraine under European
integration process / M.P. Voynarenko, O.A. Mykolyuk // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – Ч.
2. – С. 29-37.
2. Геєць В.М. Розвиток та взаємодія економічної та енергетичної політики в Україні / В.М. Геєць
// Вісник НАН України. – 2016. – № 2. – С. 46-53.
3. Дзядикевич Ю.В. Перспективи покращення енергетичної безпеки України / Ю.В. Дзядикевич //
Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 5-11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukr/journal.
4. Земляний М.Г. До оцінки рівня енергетичної безпеки. Концептуальні підходи / М.Г. Земляний
// Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 56-64.
5. Капітула С.В. Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки підприємства / С.В. Капітула,
С.І. Шевченко, В.В. Шпітко // Ефективна економіка : [електронне наукове фахове видання]. – 2010. – №
8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php.
6. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави / В.В. Микитенко // Вісник
НАН України. – 2005. – № 3. – С. 41-47.
7. Мазур І.М. Аналіз енергетичної безпеки підприємства: теоретичні та практичні засади /
І.М. Мазур // Ефективна економіка : [електронне наукове фахове видання]. – 2014. – № 3.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
8. Суходоля О.М. Енергетична інфраструктура: інструментальний вимір ведення війн нового
покоління / О.М. Суходоля // Невоєнний вимір війн нового покоління. Енергетичний компонент : [матер.
міжнар. конф.]. – К. : НІСД, ЦГ «Стратегія ХХІ», 2016. – С. 42-52.
9. Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи : [аналітична доповідь]
/ [Шевцов А.І., Бараннік В.О., Землянний М.Г., Ряузова Т.В.]. – Дніпропетровськ : Національний
інститут стратегічних досліджень, 2014. – 78 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.niss.gov.ua/art.
10. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / [За заг. ред.
А.К. Шидловського, М.П. Ковалка]. – К. : УЕЗ, 2001. – 398 с.
11. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : [монографія] / [Шевченко
Л.С., Гриценко О.А., Макуха С.М. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.С. Шевченко.  Х. : Право,
2009.  312 с.
12. Бобров Є.А. Підходи до оцінки потенціалу енергетичної безпеки держави / Є.А. Бобров //
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. –
№ 1. – С. 57-71.
13. Теория нейронных сетей : учебное пособие [для ВУЗов] / [Общая ред. А.И. Галушкина]. – М. :
ИПРЖР, 2000. – 416 с.
14. Тараєвська Л.С. Складові енергетичної безпеки та критерії оцінки / Л.С. Тараєвська //
Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск 8. – С. 372-377.
15. Плачков І. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє / І. Плачков, С. Плачкова [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/section-1.
16. Накашидзе Л.В. Оцінка енергетичної безпеки при впровадженні технологій використання
енергії відновлювальних джерел / Л.В. Накашидзе, Т.В. Гiльорме // Энергосберегающие технологии и
оборудование. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4/8 (76). – С. 54-59.
17. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm.
18. Накашидзе Л.В. Основные элементы инновационной комплексной системы климатизации, с
использованием энергии альтернативных источников / Л.В. Накашидзе, В.А. Габринец //
Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Создание высокотехнологических
экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития : [сб. научн.
трудов]. – 2013. – Вып. 68. – С. 112-116.
19. Ружицький А. Підвищення рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств на
основі моніторингу оборотних коштів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.
08.00.04 / А. Ружицький ; Нац. ун-т «Київський політехнічний інститут». – К., 2014. – 24 с.

69

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2017[37]
Міжнародний науково-виробничий журнал

20. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф, Э. Дж. Макдоннелл (при
содействии) ; [пер. с англ. С. Жильцова]. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.
References
1. Voinarenko, M.P. and Mykoliuk, O.A. (2017), ―Strategic energy security outlook formation of
Ukraine under European integration process‖, Naukovyi visnyk Polissia, no. 3 (11), Vol. 2, pp. 29-37.
2. Heiets, V.M. (2016), ―Development and interaction of economic and energy policy in Ukraine‖,
Visnyk NAN Ukrainy, no. 2. pp. 46-53.
3. Dziadykevych, Yu.V. (2015), ―Prospects for improvement of energy safety of Ukraine‖, Innovatsiina
ekonomika, no. 1, pp. 5-11, available at: http://ukr/journal (access date September 10, 2017).
4. Zemlianyi, M.H. (2009), ―To the estimation of power strength security. Conceptual approaches‖,
Stratehichna panorama, no. 2, pp. 56-64.
5. Kapitula, S.V., Shevchenko, S.I. and Shpitko, V.V. (2010), ―Methodological approaches to the
assessment of the energy security of the enterprise‖, Efektyvna ekonomika : [elektronne naukove fakhove
vydannia], no. 8, available at: http://www.etsonomy.nayka.tsom.ua/indekh.php (access date September 10,
2017).
6. Mykytenko, V.V. (2005), ―What is the energy security of the state based on?‖, Visnyk NAN Ukrainy,
no. 3, pp. 41-47.
7. Mazur, I.M. (2014), ―Analysis of power safety of enterprise: theoretical and practical principles‖,
Efektyvna ekonomika : [elektronne naukove fakhove vydannia], no. 3, available at: http://
www.etsonomy.nayka.tsom.ua (access date September 10, 2017).
8. Sukhodolia, O.M. (2016), ―Energy infrastructure: the instrumental dimension of the wars of a new
generation‖, Nevoiennyi vymir viin novoho pokolinnia. Enerhetychnyi component [Non-military dimension of
the wars of the new generation. Energy component], mater. mizhnar. konf. [materials of the international
conference], NISD, TsH ―Stratehiia ХХІ‖, Kyiv, Ukraine, pp. 42-52.
9. Shevtsov, A.I., Barannik, V.O., Zemliannyi, M.H. and Riauzova, T.V. (2014), Enerhoefektyvnist u
rehionalnomu vymiri. Problemy ta perspektyvy [Energy efficiency in a regional dimension. Problems and
prospects], analitychna dopovid [analytical report], National Institute for Strategic Studies, Dnipropetrovsk,
Ukraine, 78 р., available at: http://www.niss.hov.ua (access date September 10, 2017).
10. Shydlovskyi, A.K. and Kovalko, M.P. (ed.) (2001), Palyvno-enerhetychnyi kompleks Ukrainy na
porozi tretoho tysiacholittia [Fuel and energy complex of Ukraine on the threshold of the third millennium],
UEZ, Kyiv, Ukraine, 398 p.
11. Shevchenko, L.S., Hrytsenko, O.A., Makukha, S.M. et al. (2009), Ekonomichna bezpeka derzhavy:
sutnist ta napriamy formuvannia [Economic security of the state: essence and directions offorming],
monograph, Pravo, Kharkiv, Ukraine, 312 p.
12. Bobrov, Ye.A. (2012), ―Approaches to the assessment of the potential of energy security of the
state‖, Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1,
pp. 57-71.
13. Galushkin, A.I. (ed.) (2000), Teoriia neyronnykh setey [The theory of neural networks], high school
textbook, IPRZhR, Moscow, Russia, 416 p.
14. Taraievska, L.S. (2017), ―Components of energy security and evaluation criteria‖, Ekonomika i
suspilstvo, Issue 8, pp. 372-377.
15. Plachkov, I. and Plachkova, S. ―Energy: history, contemporaneity and future‖, available at:
http://enerhetika.in.ua/ua/books/book-5/part-4/setstion-1 (access date September 15, 2017).
16. Nakashydze, L.V. and Hilorme, T.V. (2015), ―Estimation of power safety at introduction
technologies of the use of energy of renewable sources‖, Еnergosberegaiushchie tekhnolohii i oborudovanie.
Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnolohiy, no. 4/8 (76), pp. 54-59.
17. Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Methodology for calculating the level
of economic security of Ukraine ], available at: http://tstst.tsom. ua/2013/29.10.2013_1277.htm (access date
September 22, 2017).
18. Nakashidze, L.V. and Gabrinets, V.A. (2013), ―The main elements of an innovative integrated airconditioning system, using alternative energy sources‖, Stroitelstvo, materialovedenie, mashinostroenie.
Seriia: Sozdanie vysokotekhnologicheskikh ekokompleksov v Ukraine na osnove kontseptsii
sbalansirovannogo (ustoychivogo) razvitiia [Construction, materials science, machine building. Series:
Creation of high-tech eco-complexes in Ukraine on the basis of the concept of balanced (sustainable)
development], sb. nauchn. trudov [collection of scientific papers], Iss. 68. pp. 112-116.
19. Ruzhytskyi, A. (2014), ―An increase of economic strength of energy generating enterprises security
is on the basis of monitoring of turnovermeans‖, Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04, Kyiv,
Ukraine, 24 p.
20. Ansoff, I. and Makdonnell, E.Dzh. (1999), Novaia korporativnaia strategiia [New corporate
strategy], Translated by S. Zhiltsov, Piter, Saint-Peterburg, Russia, 416 p.

70

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Миколюк О.А. ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Дослідження процесу формування концепції оцінки енергетичної безпеки з використанням значної
кількості показників її стану, що у сукупності дає уявлення про загальний рівень енергетичної безпеки.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та специфічні методи
пізнання, а саме: аналіз та синтез, історичний метод (при дослідженні розвитку концепції оцінки енергетичної
безпеки), системний підхід до вивчення економічних явищ (при дослідженні наукових поглядів вітчизняних і
закордонних науковців з питань енергетичної безпеки), узагальнюючий (при обґрунтуванні основних стратегічних
цілей забезпечення енергетичної безпеки).
Результати. Підтверджено необхідність дослідження впливу зовнішнього та внутрішнього бізнессередовища підприємства шляхом застосування SWOT-аналізу. Доведено значимість об’єднання різних підходів
побудови індикаторів енергетичної безпеки задля виявлення загроз енергозабезпеченню підприємства.
Визначено основні цілі створення системи показників енергетичної безпеки, в основі яких лежить відображення
можливих впливів на об’єкт енергетичної безпеки. Систематизовано наукові погляди щодо побудови системи
показників оцінки енергетичної безпеки, в основі яких покладено принципи ієрархічності, комплексності та впливу
загроз. Виділено критерії, які підлягають кількісній оцінці і дають можливість визначити тип поточного рівня
енергетичної безпеки та її потенціал. Уточнено поняття потенціалу енергетичної безпеки, обґрунтовано
доцільність використання методу індикативного аналізу для повної оцінки енергетичної безпеки підприємства.
Наукова новизна. Набули подальшого розвитку наукові напрацювання щодо розрахунку інтегрального
показника енергетичної безпеки шляхом об’єднання чотирьох груп індикаторів.
Практична значущість. Отримані результати дослідження сприятимуть розвитку методичних основ оцінки
рівня енергетичної безпеки, можуть бути враховані при підготовці і прийнятті рішень вищого менеджменту
відносно напрямів соціально-економічного розвитку, а також при розробці заходів виходу із критичного стану в
енергозабезпеченні і охороні довкілля.
Ключові слова: енергетична безпека, система показників, загрози, енергоносії, енергозабезпечення,
ієрархія, індикатори, споживачі.
Mykoliuk O.A. ELEMENTS OF THE CONCEPT OF ASSESSMENT OF ENERGY SAFETY OF THE
ENTERPRISE
Purpose. The іnvestigation of the process of forming the concept of assessing energy security using a large
number of indicators of its state, which collectively gives an idea of the overall level of energy security.
Methodology of research. In the process of research, general scientific and specific methods of cognition were
used, namely, analysis and synthesis, historical method (in the study of the development of the concept of energy
security assessment), a systematic approach to the study of economic phenomena (in the study of scientific views of
domestic and foreign scientists on energy security issues), generalizing (in substantiating the main strategic objectives of
ensuring energy security).
Findings. The necessity of study of influence of external and internal business environment of the enterprise by
means of application of SWOT-analysis is confirmed. The significance of combining different approaches to constructing
energy security indicators is proved for the purpose of identifying threats to energy supply of the enterprise. The main
goals of creating a system of indicators of energy security are determined, which are based on the reflection of possible
impacts on the object of energy security. Scientific views are systematized on the construction of a system of indicators
for assessing energy security, which is based on the principles of hierarchy, complexity and the impact of threats. The
criteria that are subject to quantitative assessment are identified and it is possible to determine the type of current level of
energy security and its potential. The concept of the potential of energy security has been clarified, the expediency of
using the method of indicative analysis for the full assessment of the energy security of the enterprise has been
substantiated.
Originality. Further development of the scientific techniques regarding the calculation of the integral index of
energy security by combining four groups of indicators.
Practical value. The obtained research results will promote the development of methodological bases for
assessing the level of energy security, can be taken into account in the preparation and adoption of decisions of higher
management in relation to socio-economic development, as well as in developing measures to exit the critical state of
energy supply and environmental protection.
Key words: energy security, system of indicators, threat, energy, power, hierarchy, indicators, consumers.
Миколюк
О.А.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОНЦЕПЦИИ
ОЦЕНКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Исследование процесса формирования концепции оценки энергетической безопасности с
использованием значительного количества показателей ее состояния, которые в совокупности дают
представление об общем уровне энергетической безопасности.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специфические
методы познания, а именно: анализ и синтез, исторический метод (при исследовании развития концепции оценки
энергетической безопасности), системный подход к изучению экономических явлений (при исследовании
научных взглядов отечественных и зарубежных ученых по вопросам энергетической безопасности), обобщающий
(при обосновании основных стратегических целей обеспечения энергетической безопасности).
Результаты. Подтверждена необходимость исследования влияния внешней и внутренней бизнес-среды
предприятия путем применения SWOT-анализа. Доказано значимость объединения различных подходов
построения индикаторов энергетической безопасности для выявления угроз энергообеспечению предприятия.
Определены основные цели создания системы показателей энергетической безопасности в основе которых
лежит отражение возможных воздействий на объект энергетической безопасности. Систематизированы научные
взгляды по построению системы показателей оценки энергетической безопасности, в основе которых положены
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принципы иерархичности, комплексности и воздействия угроз. Выделены критерии, которые поддаются
количественной оценке и дают возможность определить тип текущего уровня энергетической безопасности и ее
потенциал. Уточнено понятие потенциала энергетической безопасности, обоснована целесообразность
использования метода индикативного анализа для полной оценки энергетической безопасности предприятия.
Научная новизна. Получили дальнейшее развитие научные наработки по расчету интегрального
показателя энергетической безопасности путем объединения четырех групп индикаторов.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования будут способствовать развитию
методических основ оценки уровня энергетической безопасности, могут быть учтены при подготовке и принятии
решений высшего менеджмента относительно направлений социально-экономического развития, а также при
разработке мер выхода из критического состояния в энергообеспечении и охране окружающей среды.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, система показателей, угрозы, энергоносители,
энергообеспечения, иерархия, индикаторы, потребители.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ
ГОСПОДАРСТВАМИ
Постановка проблеми. В умовах численних інституційних перетворень, що мають місце в
історії України, де характерною ознакою кінця ХХ – початку ХХІ ст. виявилася руйнація матеріальної
бази великотоварних виробників сільськогосподарської продукції, особисті селянські господарства
стали основними товаровиробниками найбільш трудомістких та економічно непривабливих галузей
сільського господарства, передусім молочного скотарства.
Виробництво продукції молочного скотарства в особистих селянських господарствах, якому
притаманна висока трудомісткість, дає можливість створити сферу вторинної зайнятості для
працездатних осіб сільської місцевості, а для деяких соціальних груп сільських жителів – основної
зайнятості, виступаючи стабілізуючим фактором негативних соціальних процесів. Враховуючи стан
розвитку інфраструктури села, особливо торговельної мережі, та рівень забезпечення населення
продуктами харчування, особисте селянське господарство слугує за джерело їх надходження не
тільки безпосередньо до виробника – власника ОСГ, а й зважаючи на наявність неформальних і
родинних зв’язків, до інших сільських домогосподарств, а також до жителів міст.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теперішніх реаліях, в нашій країні вивченням цієї
форми господарювання приділяли увагу Ю. Акчуріна, І. Баланюк, Г. Беккер, П. Березівський, О. Біттер,
О. Дем’янчук, Т. Дудар, В. Збарський, Ф. Зінов’єв, А. Даниленко, О. Комліченко, Д. Крисанов,
Г. Купалова, В. Липчук, Л. Ліпич, М. Малік, В. Месель-Веселяк, Л. Михайлова, С. Онисько,
О. Онищенко, І. Прокопа, П. Саблук, Г. Черевко, Л. Шепотько, В. Шиян, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.
Їхні роботи мають важливе значення і слугують підґрунтям сучасних економічних поглядів на
проблеми розвитку та функціонування особистих селянських господарств.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка практичних рекомендації щодо
виробництва та реалізації молока і молокопродукції в особистих селянських господарствах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особисті селянські господарства нині є
основними виробниками молока в нашій державі. Протягом останніх років спостерігається процес
інтенсифікації виробництва молока в ОСГ, що характеризується зниженням поголів’я при підвищенні
продуктивності корів.
Упродовж 1990–2016 рр. поголів’я корів в ОСГ знизилось на 11,2 %, при цьому середньорічні
надої підвищились на 64,7%. Зниження поголів’я корів в ОСГ викликано передусім складними
соціально-демографічними процесами, які відбуваються у сільській місцевості. Слід зазначити, що
серед населення, що утримують корів, частка осіб старше працездатного віку зменшилася до 17%
внаслідок неодноразового підвищення розміру пенсії за віком, а у зв’язку з цим – відсутність життєвої

72

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

необхідності у виробництві молока. Для сільських жителів працездатного віку, на відміну від людей
пенсійного віку, дохід від здавання молока є суттєвою фінансовою підтримкою [1].
Значно впливають на цей процес економічні чинники, зокрема рівень закупівельних цін на
молоко, що надходить від ОСГ, який суттєво нижчий від вартості молока відповідного ґатунку, що
виробляється у сільськогосподарських підприємствах.
Протягом досліджуваного періоду спостерігається суттєва концентрація поголів’я корів при
зростанні площ землекористування. Ця обставина свідчить про певний економічний інтерес сільських
домогосподарств із площею земельних угідь понад 1 га у виробництві молока.
Проте спостерігається поступове зниження поголів’я корів у сільських домогосподарствах
залежно від площі землекористування. Найбільш суттєво воно знижується в селянських
господарствах із площею земельних угідь 0,5 га і менше, і 1,01 га і більше. Хоча, на нашу думку, це є
базою для перетворення їх у високотоварні ферми з виробництва молока передусім сімейного типу.
На даний час вони здебільшого готові в технологічному аспекті до трансформування у міні-промислові
ферми.
Особисті селянські господарства із невеликою площею земельних угідь мають переважно
споживче спрямування й утримують двох і більше корів, базуючись на власній кормовій базі.
Орієнтація на покупні корми в умовах низьких цін на молоко є економічно недоцільною.
Тенденцію до зниження поголів’я корів у сільських домогосподарствах із значною площею
землекористування доцільно трактувати з двох позицій. По-перше, відмова від утримання їх в ОСГ
товарного спрямування викликана процесом диверсифікації виробничої діяльності через збитковість
виробництва. По-друге, процес інтенсифікації виробництва молока в ОСГ також супроводжується
зменшенням поголів’я корів з метою повноцінного забезпечення кормами.
Найбільшу частку в структурі сільських домогосподарств, які мають корів, становлять
домогосподарства, що утримують 1 голову (у 2016 р. – 74,6%). У цій категорії сільських
домогосподарств сконцентровано основне поголів’я корів, які утримують в сільських
домогосподарствах (у 2011 р. – 61,6%, в 2016 р. – 55,6%). Упродовж 2011–2016 рр. спостерігається
негативна тенденція до зменшення частки сільських домогосподарств, які утримують 1 корову на
2,9%, при збільшенні частки домогосподарств, які утримують 3 голови, на 1,7 відсоткових пункти.
Виявлено тенденцію до зменшення кількості сільських домогосподарств, які утримували корів у
2016 р. порівняно з 2011 р., на 3,4%, при цьому зменшувалася кількість господарств, що утримували 1
голову, – на 14,6%, та які утримують 2 голови – 6,7%, при збільшенні сільських домогосподарств, що
утримують 3 голови, – на 50%.
На наше переконання, виробництво молока в ОСГ, які утримують 3 корови і більше, формує
нових тип виробників – дрібне підприємницьке господарство сімейного типу. Доказом ефективного
виробництва молока в сімейних фермах є досвід Німеччини, що виробляє майже 20% молока країн
ЄС [2].
Орієнтуючись насамперед на самозабезпечення молоком, власники сільських домогосподарств
в цілому протягом 2009–2016 рр. не приділяють важливості заходам інтенсифікації виробництва:
використання племінних плідників і штучне запліднення. Так, частка сільських домогосподарств, які
використовують штучне запліднення, у 2016 р. проти 2009 р. із площею землекористування до 0,5 га
знизилась на 0,1 в.п., 0,51–1,00 га – 0,6 в.п., понад 1,01 га – 1,6 в.п.
Необхідно зазначити і про вплив такого суттєвого фактора, як відсутність розвинутого
молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, які надавали послуги з осіменіння
корів, що знаходяться у власності ОСГ бичками – племінними плідниками [3].
Для осіменіння худоби ОСГ у Сокирянському районі Чернівецької області нині працюють тільки 5
пунктів штучного осіменіння сільськогосподарських тварин на приватній основі, що є недостатньо. Адже,
згідно з калькуляцією, одне осіменіння маточного поголів’я великої рогатої худоби коштує 70–80 грн,
громадяни не враховують селекційно-племінні якості тварин, запліднюють маточне поголів’я худоби
низькопродуктивними плідниками невідомого походження, які в потомстві понижують генетичний
потенціал, а також продуктивність. Це призводить до того, що в ОСГ погіршуються м’ясні та молочні
якості худоби, а саме: знижуються жива маса тварин і середньорічні надої від корови, втрачаються
генетичні задатки, зменшується виробництво тваринницької продукції [4].
За результатами опитування сільських домогосподарств встановлено, що рівень товарності
вироблено молока за 2016 р. становив 54%, а за формою 24-с.-г. становив 47,4 %. Вважаємо, що більш
високу точність забезпечують розрахунки на основі даних опитування сільських домогосподарств.
Необхідно зазначити про досить високу частку молока та молокопродуктів, що спрямовується на
власне споживання, а також на задоволення потреб інших домогосподарств, використовуючи
неформальні зв’язки, так званої «родинної допомоги». Варто наголосити, що у нинішніх умовах така
форма допомоги є чи не єдиною можливістю для становлення молодої сім’ї. При цьому батьківські
родини навіть розподіляють обов’язки забезпечення молодих сімей: одні допомагають тваринницькою
продукцією, інші – спеціальними продуктовими наборами [5].
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Розвиток кооперації між сільськими й міськими сім’ями можливий наступним чином: жителі міста
можуть взяти на себе витрати на купівлю молодняку, який залишають на дорощування та відгодівлю в
господарстві селянина-родича, виконуючи за необхідності разові роботи. Підходи до практичної
реалізації цієї схеми можуть бути різними [6].
Реалізація молокопродуктів господарствами приватного сектору неможлива без її безоплатної
передачі особам, з якими приватний товаровиробник перебуває у родинних стосунках. Як свідчать дані
соціологічного обстеження, 85% потреби у молоці та молокопродуктах міських жителів, які мають
родичів у селі, забезпечуються за рахунок виробництва молока в особистому селянському господарстві.
У статистичних збірниках і різних дослідженнях це молоко необґрунтовано відносять до власного
споживання товаровиробника, внаслідок чого підвищується рівень товарності. Так, 80% опитаних
приватників вказали, що вони безкоштовно передають молоко своїм родичам.
При розгляді проблеми збуту молока та молокопродуктів приватними товаровиробниками
необхідно проаналізувати вплив поголів’я корів, утримуваних в ОСГ на вибір каналів реалізації. Так,
селяни, які утримують 2–3 корови 30–60% молока реалізують переробним підприємствам за місцем
проживання, 30–50% лишків молока у вигляді молокопродуктів продають на продовольчих ринках.
При цьому реалізацією продукції займається тільки один член особистого селянського господарства.
У приватних господарствах, де утримуються 4 корови і більше 60% реалізують молоко за місцем
проживання переробним підприємствам, а також торгово-посередницьким структурам, які працюють на
агентських умовах з молокопереробними заводами.
Нині спостерігається тенденція до зниження обсягів реалізації молока цією категорією
сільськогосподарських товаровиробників. Так, у 2016 р. порівняно з 2009 р. ОСГ зменшили обсяги
його продажу на 6,2% – до 4224,9 тис. т. Водночас спостерігається незначне підвищення обсягів збуту
через мережу роздрібних продовольчих ринків та за іншими каналами. Ця обставина зумовлена і
частковою переорієнтацією переробних підприємств на формування сировинної зони на основі
сільськогосподарських підприємств, які технологічно здатні виробляти молоко високих ґатунків.
Найбільша частка молока реалізується ОСГ переробним підприємствам, що визначається його
специфічними особливостями: низька транспортабельність сировини в літній період; необхідність
використання спеціального автотранспорту та неможливість власниками ОСГ самостійно реалізовувати
молокопродукти в містах.
Зазначимо, що відносини між виробниками молока – ОСГ та переробними підприємствами
визначає примірний договір, розроблений на основі наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 02.09.2008 р. № 548 «Про затвердження примірного договору на закупівлю
молока для дитячого харчування» [7]. У цьому договорі визначено механізм формування закупівельних
цін із урахуванням якості, зокрема: ціна молока – закупівельна ціна 1 кг молока першого ґатунку при
базисних нормах вмісту жиру (3,40 %) та білка (3,00 %) встановлюється за домовленістю сторін при
укладанні договору. Ціна молока вищого ґатунку вища ціни І ґатунку на 15%. Ціна молока ІІ ґатунку
нижча ціни І ґатунку на 10%. Ціна молока неґатункового нижча ціни ІІ ґатунку на 30%.
Укладання договорів та закупівля молока через обладнані для цього пункти регламентуються
Законом України «Про молоко та молочні продукти» [8]. Пункт 3.7 ДСТУ 3662-97 «Масова частка жиру та
масова частка білка в молоці» визначає базисні норми, затверджені Кабінетом Міністрів України у
встановленому порядку. Закупівельну ціну на молоко та систему оплати під час його закупівлі
встановлюють і регулюють відповідні нормативні документи з урахуванням базисних норм щодо жиру та
білка [9].
Відповідно до укладеного договору тварина обов’язково повинна бути ідентифікована, мати
паспорт і ветеринарну картку. Молоко, яке закуповується, має бути отримано від здорових корів у
господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань, тварина повинна бути обов’язково
щепленою та дослідженою. Важливою умовою є проведення (щомісяця) досліджень на субклінічні
форми маститу.
Заготівля молока переробними підприємствами здійснюється через мережу заготівельних пунктів.
Як свідчать дані Державної служби статистики України, поступово зменшується кількість
заготівельних пунктів у сільських населених пунктах, через причини економічної недоцільності їх
функціонування через зниження обсягів реалізації молока населенням молокопереробним
підприємствам внаслідок зниження кількості поголів’я дійного стада.
Проведене обстеження закупівельних пунктів, котрі закуповують молоко в ОСГ, виявило низку
істотних проблем, які потребують вирішення як на місцевому, так і на державному рівні. Серед таких
проблем слід виділити відсутність приміщень, які могли б забезпечити належні умови для приймання і
зберігання молока, недостатня забезпеченість пунктів інженерними мережами, низька кваліфікація
персоналу, відповідального за якість прийнятого молока, відсутність необхідного устаткування,
невирішені логістичні проблеми і т.ін.
Кожний шостий обстежений пункт не має ні відділів зберігання, ні відділів санітарної обробки
молочного посуду, від 30 до 50% обстежених пунктів не обладнані лабораторним приладдям, 3,4 %
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пунктів транспортують молоко до переробного підприємства у бідонах, понад 40,0 % пунктів не мають
холодильного устаткування.
На рівень цін безпосередньо впливає якість реалізованого молока. Слід відзначити, що
практично показники якості молочної сировини визначають лише при реалізації на молокопереробні
підприємства. виявлено, що упродовж 2011–2016 рр. поступово знижувались обсяги реалізації
населенням молока вищого та першого ґатунків. При цьому спостерігається поступове зростання
обсягів реалізації молока ІІ ґатунку та неґатункового, що зумовлено в основному суб’єктивними
факторами, передусім відсутністю лабораторного устаткування для визначення якості молока, що
надходить від особистих селянських господарств.
Більшість практиків і вчених-економістів пов’язують зростання виробництва молока з
використанням доїльних апаратів в особистих селянських господарствах [10]. В економічно
розвинених країнах молоко, вироблене на невеликих фермах не надходить на промислову переробку,
оскільки не відповідає визначеним санітарним нормам. В Україні закупівля молока у населення дає
можливість у деяких випадках забезпечити роботу молокопереробних підприємств і водночас
вирішити соціальну проблему – зайнятості населення. У 2016 р. частка молока від населення в
структурі надходження сировини на молокопереробні підприємства області становила 39,9%.
Державною програмою підтримки, як виплати часткового відшкодування витрат на закупівлю
установки індивідуального доїння, у 2016 р. скористалися 5,2 тис. селян, яким нарахували 21,1 млн
гривень.
Проте виявлено надзвичайно низьку активність щодо закупівлі доїльних апаратів власниками
особистих селянських господарств. Недосконалість доїльної техніки та її висока вартість стримують
впровадження машинного доїння корів. Така ситуація пояснюється тим, що більшість власників ОСГ
розглядають виробничу діяльність у короткостроковій перспективі.
Протягом досліджуваного періоду поступово знижувалася частка сільських домогосподарств, які
здійснюють заходи з підвищення якості молока. При цьому спостерігається суттєва різниця в частках
сільських домогосподарств залежно від площі землекористування. Ця обставина пояснюється
товарним спрямуванням господарств, які мають площу землекористування понад 1 га.
Спираючись на результати дослідження, низьку частку сільських домогосподарств, у яких
здійснюються ветеринарні перевірки, можна пояснити і зниженням обсягів фінансування на
проведення протиепізоотичних заходів.
Нами виявлено, що сезонність виробництва молока синхронно позначається на характері
реалізації молока господарствами населення. Так, упродовж 2016 р. найвищі обсяги молока
зафіксовані в травні-липні, найнижчі – у січні–березні. Відповідно до обсягів пропозиції формуються й
закупівельні ціни.
Сезонні коливання в обсягах реалізації та цінах на молоко і молокопродукти зумовлені
зростанням пропозиції, що призводить до зниження закупівельних цін. Це явище пояснюється
проявом основних законів ринкової економіки – попиту та пропозиції. Необхідно враховувати і
специфічні властивості товару – молока, яке навіть за наявності холодильного обладнання неможливо
зберігати протягом тривалого періоду часу. Користуючись цим, більшість переробних підприємств
свідомо занижують рівень закупівельних цін на молоко, що надходить від сільськогосподарських
підприємств.
Найвищий рівень цін на молоко та молокопродукти зафіксовано на роздрібних продовольчих
ринках, найнижчий – переробним підприємствам. Дефіцит сировини змушує керівництво переробних
підприємств підвищувати рівень закупівельних цін.
Нині більшість керівників молокопереробних підприємств практикують зустрічну продажу
власної продукції та надання кредитів на придбання міні-техніки. Як свідчать результати проведених
досліджень, високий рівень цін на роздрібних продовольчих ринках не компенсує трансакційних
витрат, пов’язаних зі збутом молока та молокопродуктів, особливо у весняно-літний період. Тому
власники ОСГ, віддалених від міст, змушені реалізувати сировину переробним підприємствам.
Зокрема, внаслідок невідпрацьованості податкового механізму при оподаткуванні лише
поставок молока ОСГ держава втрачає до 3 млрд грн податкових надходжень, які б вона мала
внаслідок потрапляння такої продукції в офіційні канали реалізації (за рахунок сплати податків на
етапах переробки та офіційної торгівлі).
На основі проведених досліджень встановлено, що основними продавцями на роздрібних
продовольчих ринках виступають власники особистих селянських господарств, які проживають в
приміській зоні. У зв’язку з низьким рівнем трансакційних витрат для даної категорії приватних
товаровиробників та високими реалізаційними цінами на роздрібних продовольчих ринках рівень
економічної ефективності вищий порівняно з власниками ОСГ, які віддалені від міст і населених пунктів.
Встановлено, що значні обсяги молока ОСГ продають у переробленому вигляді шляхом
переробки на сепараторах.
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Поступово знижується частка сільських домогосподарств, які мають сепаратор, що спричинено
високим попитом на молоко внутрішньогалузевого ринку через зниження кількості домогосподарств,
які утримують корів.
Приватні виробники з віддалених сіл реалізують продукцію переробки молока (сметану, сир),
оскільки ці молокопродукти мають нижчий ризик бути не проданими порівняно з молоком, довший
термін зберігання й можливість подальшої переробки. Наприклад, із нереалізованої сметани можна
виготовити вершкове масло [11].
Результати дослідження свідчать, що реалізація молокопродуктів є більш прибутковою
порівняно з реалізацією молока. Власники ОСГ реалізують молокопродукти переважно на роздрібних
продовольчих ринках. Збут сметани супроводжується значно нижчим рівнем трансакційних витрат
порівняно зі збутом молока, проте вони компенсуються значно вищою ціною в перерахунку на молоко.
Висновки з проведеного дослідження. Слід зазначити, що ефективніше функціонування ОСГ
населення в частині виробництва молока нині можливе за умови належної організації закупівлі
продукції оптовими заготівельниками безпосередньо в господарствах населення, утримання не менше
трьох голів корів і придбання доїльних апаратів.
Через відсутність стандартів європейського рівня на молочну продукцію і низький рівень
технологічного оснащення більшість молокозаводів не можуть гарантувати якість молочних продуктів.
Крім того, відсутність належного державного контролю за якістю сировини та продукції породжує
недобросовісну конкуренцію та фальсифікацію продуктів на ринку молока. Проблемним залишається
також питання створення розвиненої сертифікованої заготівельної мережі для збирання молочної
сировини.
Для оптимізації системи державного контролю й нагляду за безпечністю та якістю молочної
сировини пропонується наступне: проведення державної інвентаризації закупівельних пунктів, які
здійснюють закупівлю молока в ОСГ; забезпечення відповідності діючих закупівельних пунктів
ветеринарно-санітарним вимогам шляхом додаткового облаштування як за рахунок державних коштів,
так і за рахунок підприємств, яким належать закупівельні пункти; залучення приватних інвестицій у
сферу сертифікації і контролю молочної сировини, закупленої в ОСГ; створення в місцевих органах
влади оперативних робочих груп з питань заготівлі молока та дотримання показників його якості й
безпеки відповідно до вимог законодавства України.
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Шепель Т.П. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА
ОСОБИСТИМИ СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
Мета Розробка практичних рекомендацій щодо виробництва та реалізації молока і молокопродукції в
особистих селянських господарствах.
Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи,
зокрема: абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень та формування висновків); монографічний (при
розробці моделі інтеграційних зв’язків особистих селянських господарств у системі міжгосподарського
інтеграційного об'єднання); статистико-економічний (для вивчення й аналізу соціально-економічного стану
особистих селянських господарств); соціологічний (для анкетування власників особистих селянських
господарств); розрахунково-конструктивний, порівняльний і графічний (для порівняння соціально-економічних
показників функціонування особистих селянських господарств по роках) та інші.
Результати. Виявлено, що реалізація молокопродуктів є більш прибутковою порівняно з реалізацією
молока. Встановлено, що власники ОСГ реалізують молокопродукти переважно на роздрібних продовольчих
ринках. Визначено, що збут сметани супроводжується значно нижчим рівнем трансакційних витрат порівняно зі
збутом молока, проте вони компенсуються значно вищою ціною в перерахунку на молоко. Встановлено, що
проблемним залишається також питання створення розвиненої сертифікованої заготівельної мережі для
збирання молочної сировини
Наукова новизна. Встановлено, що через відсутність стандартів європейського рівня на молочну
продукцію і низький рівень технологічного оснащення більшість молокозаводів не можуть гарантувати якість
молочних продуктів. Виявлено, що відсутність належного державного контролю за якістю сировини та продукції
породжує недобросовісну конкуренцію та фальсифікацію продуктів на ринку молока.
Практична значущість. Запропоновано для здійснення оптимізації системи державного контролю й нагляду
за безпечністю та якістю молочної сировини провести державну інвентаризацію закупівельних пунктів, які
здійснюють закупівлю молока в ОСГ; забезпечити відповідність діючих закупівельних пунктів ветеринарносанітарним вимогам шляхом додаткового облаштування як за рахунок державних коштів, так і за рахунок
підприємств, яким належать закупівельні пункти; забезпечити залучення приватних інвестицій у сферу сертифікації і
контролю молочної сировини, закупленої в ОСГ.
Ключові слова: молоко, молокопродукти, особисте селянське господарство, виробництво, збут.
Shepel T.P. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF MILK PRODUCTION AND REALIZATION
OF MILK BY PRIVATE PEASANT FARMS
Purpose. The aim of the article is the development of practical recommendations for the production and
realization of milk and dairy products in individual peasant farms.
Methodology of research. General scientific and special methods are used in the process of research are used,
in particular: abstract and logical (for theoretical generalizations and formation of conclusions); monographic (in
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developing the model of integration links of personal peasant farms in the system of inter-economic integration
association); statistical and economic (for studying and analyzing the social and economic status of private peasant
farms); sociological (for questioning owners of personal peasant farms); calculation and constructive, comparative and
graphic (for comparison of social and economic indicators of the functioning of individual peasant farms by years) and
others.
Findings. It is revealed that the sale of dairy products is more profitable compared with the implementation of
milk. It is established that PPF owners sell dairy products mainly on retail food markets. It has been determined that
sales of sour cream are accompanied by a significantly lower level of transaction costs compared to milk sales, but they
are offset by a significantly higher price in terms of milk.
It is established that the issue of creating an advanced certified procurement network for the collection of dairy
raw materials remains problematic.
Originality. It is established that due to the lack of European standards for dairy products and the low level of
technological equipment, most dairies cannot guarantee the quality of dairy products. It was revealed that the lack of
proper state control over the quality of raw materials and products gives rise to unfair competition and falsification of
products on the milk market.
Practical value. It is proposed to carry out the optimization of the system of state control and supervision over the
safety and quality of dairy raw materials to conduct a state inventory of procurement points, which carry out the purchase of
milk in the PPF; to ensure compliance of existing procurement points with veterinary and sanitary requirements by additional
arrangement both at the expense of state funds and at the expense of enterprises, which include purchase points; to ensure
the attraction of private investments in the field of certification and control of dairy raw materials purchased in PPF.
Key words: milk, dairy products, personal peasant farm, production, sales.
Шепель Т.П. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОКА ЛИЧНЫМИ КРЕСТЬЯНСКИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ
Цель. Разработка практических рекомендации по производству и реализации молока и молочной
продукции в личных крестьянских хозяйствах.
Методика исследования. В процессе исследования использовались общенаучные и специальные
методы, в частности: абстрактно-логический (для теоретических обобщений и формирования выводов);
монографический (при разработке модели интеграционных связей личных крестьянских хозяйств в системе
межхозяйственного интеграционного объединения); статистико-экономический (для изучения и анализа
социально-экономического состояния личных крестьянских хозяйств); социологический (для анкетирования
владельцев личных крестьянских хозяйств); расчетно-конструктивный, сравнительный и графический (для
сравнения социально-экономических показателей функционирования личных крестьянских хозяйств по годам) и
другие.
Результаты. Выявлено, что реализация молокопродуктов является более прибыльной по сравнению с
реализацией молока. Установлено, что владельцы ЛКХ реализуют молокопродукты преимущественно на
розничных продовольственных рынках. Определено, что сбыт сметаны сопровождается значительно более
низким уровнем трансакционных издержек по сравнению со сбытом молока, однако они компенсируются
значительно высшей ценой в пересчете на молоко. Установлено, что проблемным остается также вопрос
создания развитой сертифицированной заготовительной сети для сбора молочного сырья.
Научная новизна. Установлено, что из-за отсутствия стандартов европейского уровня на молочную
продукцию и низкий уровень технологического оснащения большинство молокозаводов не могут гарантировать
качество молочных продуктов Выявлено, что отсутствие должного государственного контроля за качеством
сырья и продукции порождает недобросовестную конкуренцию и фальсификацию продуктов на рынке молока.
Практическая значимость. Предложено для оптимизации системы государственного контроля и надзора
за безопасностью и качеством молочного сырья провести государственную инвентаризацию закупочных пунктов,
осуществляющих закупку молока в ОСГ; обеспечить соответствие действующих закупочных пунктов
ветеринарно-санитарным требованиям путем дополнительного устройства как за счет государственных средств,
так и за счет предприятий, которым принадлежат закупочные пункты; обеспечить привлечение частных
инвестиций в сферу сертификации и контроля молочного сырья, закупленного в ОСГ.
Ключевые слова: молоко, молочные, личное крестьянское хозяйство, производство, сбыт.

78

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.5
Гуменюк М.М.,
канд. екон. наук, асистент кафедри публічних, корпоративних
фінансів та фінансового посередництва,
Мельничук О.В.,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО
КОНТРОЛІНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТА ЗАПОБІГАННЯ
БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Розвиток і поглиблення ринкових відносин зумовлюють необхідність
застосування нових методів планування, обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.
Практика показує, що одним з найкращих методів попередження настання кризи на підприємстві є
впровадження антикризового контролінгу, як постійно діючої системи на підприємстві. При цьому мова
йде вже не стільки про ринкову спрямованість системи антикризового управління підприємством,
скільки про її здатності виконувати поставлені завдання в умовах високої динаміки змін зовнішнього і
внутрішнього середовища організації.
На жаль, на сьогодні збільшується рівень неплатоспроможності сучасних підприємств, що
спонукає до пошуку шляхів та способів стабілізації їх діяльності та недопущення банкрутства.
Незважаючи на значну кількість наукових праць, недостатньо опрацьованими як у науковому, так і
практичному аспектах залишається питання впровадження антикризового контролінгу на підприємстві,
що і зумовлює актуальність обраної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Навколо проблеми антикризового управління
зосереджена значна увага як з боку вітчизняних, так і зарубіжних науковців, які у своїх роботах
досліджували теоретичні, методологічні та практичні аспекти попередження, подолання банкрутства
та виникнення кризових ситуацій на підприємствах. Серед вітчизняних науковців, що висвітлювали в
останні роки дану проблематику, можна виділити таких, як: Брітченко І. Г. [2], Гуменник В. І. [5],
Гребець О. Б. [4], Терещенко О. О. [10], Біломістна І. І. [1], Савчук Л. М. [12], Троц І. В. [11] та багато
інших; серед відомих зарубіжних науковців – Е. Альтман, Р. Ліс, А. Таффлер, Г. Спрінгейт,
Г. Г. Кадиков та інші.
Сучасні конкурентні умови господарювання вимагають забезпечення фінансової стійкості
підприємств, що сприятиме зниженню імовірності банкрутства та можливості протистояти зовнішнім та
внутрішнім загрозам втрати платоспроможності. Проведений аналіз літератури свідчить про
неоднозначність загальних або галузевих досліджень стану впровадження системи антикризового
контролінгу на вітчизняних підприємствах; особливу увагу потрібно приділити вдосконаленню системи
антикризового фінансового контролінгу на підприємстві.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження необхідності та можливостей
впровадження системи антикризового фінансового контролінгу на підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасний стан економіки значно вплинули
глобалізаційні процеси, наслідки яких проникли у всі галузі життєдіяльності людини. Сьогодні
першочерговою проблемою є забезпечення та підтримка високого рівня конкурентоспроможності
підприємства, а також уникнення настання кризових явищ в його діяльності.
Про необхідність дослідження та введення антикризового контролінгу на підприємстві свідчить
кількість збиткових підприємств, на яких необхідно вживати заходи для покращення їхнього
фінансового становища. В Україні близько третини підприємств є збитковими, на яких потрібно
здійснювати антикризове управління, для виходу з кризи або маневрування діяльністю. Динаміка
збиткових підприємств у 2012–2016 роках наведена у табл. 1.
Як бачимо з даних табл. 1, найбільша кількість збиткових підприємств у співвідношенні до
загальної кількості була у 2012 році – 37% із 1600127 діючих підприємств. А найбільша сума збитку
була отримана у 2016 році – 367040,4 млн. грн.
Поняття контролінгу, яке досить часто використовується в економічних джерелах, немає
одностайності позицій щодо його тлумачення. Багато дослідників ототожнюють між собою поняття
контролю і контролінгу. Зокрема, П.А. Орєховський ставить знак рівності між цими двома термінами:
«Контролінг (контроль) – процес забезпечення досягнення організаційною системою своїх цілей» [8].
За аналогією з однаковим звучанням слова в українській мові «контроль», можна зробити
помилковий висновок про те, що контролінг представляє собою систему контролю, а контролер стежить
за станом економіки та фінансів підприємства. Частково це так, оскільки початкове поняття контролінгу
об’єднало сукупність завдань у сфері обліку і фінансів, а контролер був головним бухгалтером.

79

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2017[37]
Міжнародний науково-виробничий журнал

Таблиця 1
Динаміка збиткових підприємств в Україні у 2012–2016 роках
Збиткові підприємства
у % до загальної кількості
розмір збитку, млн грн
підприємств
37
175540,3

Рік

Загальна кількість
підприємств, одиниць

2012

1600127

2013

1722070

35

202099,3

2014

1932161

34,5

792771,4

2015

1974439

26,7

726496,4

27

367040,4

2016

1865631
Джерело: розроблено авторами на основі [6]

Слід зазначити, що розуміння суті контролінгу в інтерпретації вітчизняних вчених значно
відрізняється від інтерпретації німецьких вчених (Є. Майер, Р. Манн), які основну увагу зосереджують
на плануванні, обліку, аналізі і контролі суми покриття (маржинального доходу). Вони дають таке
визначення: «Контролінг – це система управління» [8, с. 7].
Проте контролінг не зводиться до простої системи управління. Якщо контроль є однією з
функцій управління, то контролінг є концепцією ефективного управління підприємством та
забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції [3, с. 7].
Відомий вітчизняний дослідник С. А. Смірнов стверджує: «Контролінг – це система управління
досягненням кінцевих цілей фірми» [10, с. 45].
Саме тому, узагальнивши всі опрацьовані джерела, можемо зазначити, що контролінг – це
система управління підприємством, що через інформаційно-аналітичну підтримку процесів прийняття
та реалізації управлінських рішень забезпечує ефективне функціонування підприємства в
довгостроковій перспективі та досягнення поставлених цілей на всіх ієрахічних рівнях. Тоді, виходячи
з визначення поняття «контролінг», можемо зазначити, що антикризовий контролінг – це тип
управління, спрямований на виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для
їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб’єкта
підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства.
В антикризовому управлінні контролінг має важливе значення при ранніх симптомах кризи,
дозволяючи сприймати найслабші сигнали можливої кризи. З метою прогнозування майбутніх
кризових ситуацій на підприємствах, доцільно розробити та впровадити дві системи контролінгу:
стратегічний та оперативний [4, c. 72].
Мета стратегічного контролінгу – забезпечення конкурентоздатності підприємства і
спостереження за його рухом до стратегічної мети свого розвитку. Стратегічний контролінг несе
відповідальність за обґрунтованість стратегічних планів. Метою оперативного контролінгу є
досягнення поточної мети, що охоплює вужчий часовий інтервал, ніж при стратегічному контролінгу.
П. Хорвард зазначає, що розрізняють «старий» та «новий» погляди на контролінг, які мають
істотні відмінності (табл. 2).
Таблиця 2
Відмінності між поглядами на контролінгу
Ознаки
порівняння
Завдання

«Новий» погляд на контролінг

«Старий» погляд на контролінг

Орієнтація на ринок, підтримка самоуправління,
інтеграція стратегічної та оперативної орієнтації
Організація
Цілісна та процесно-орієнтована організація,
починається на ранніх фазах, прив’язка до ланки
вартості
Інструменти
Інтегрування всіх видів інформації. Орієнтація на
вартість компанії
Роль контролера Інноватор, консультант, експерт в області
продуктів, клієнтів та процесів

Переважно внутрішня орієнтація, значна
роль контролю
Жорстка
функціонально-дивізіональна
орієнтація. Відсутня орієнтація на ланку
вартості
Спрямованість на облік; орієнтація на
кінцевий результат роботи
Експерти
в
області
контролінгових
інструментів

Джерело: [13]
Однак для вітчизняних підприємств на першому етапі впровадження систем контролінгу більш
доцільним буде «старий підхід», що можна обґрунтувати невисоким рівнем розвитку систем
управління на підприємствах.
При впровадженні систем контролінгу повинна бути відповідність між стратегічним та
оперативним контролінгом, яка проявляється у взаємозв’язку контрольованих показників, методах
аналізу, методиках оцінки. При побудові системи контролінгу це розглядається як необхідні фактори
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системи контролю. Велике значення має й організація контролінгу, яка відображає порядок
систематичного проведення контролю. Стратегічний та оперативний контролінг повинні доповнювати
один одного, а не знаходитись в протиріччі, можливість якого не слідвиключати [3, c. 128-129].
Контролінг антикризового управління орієнтований на виявлення кризових явищ. В цьому
полягає його призначення та головна особливість. Крім того, в системі антикризового контролінгу є
низка особливостей (табл. 3).
Таблиця 3
Особливості системи антикризового контролінгу
№
Особливість
з/п
1 Визначення
антикризового
контролінгу
2 Завдання

3

4

5

Характеристика
Система визначення цілей, прогнозування й планування механізмів та інструментів
досягнення цих цілей, а також перевірки того, наскільки успішно виконані поставлені цілі

Збір та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, яка стосується об’єкта контролінгу;
виявлення та ліквідація «вузьких місць» на підприємстві; оцінювання повноти та
надійності ведення бухгалтерського обліку, операційного та адміністративного контролю;
розробка стратегії розвитку підприємства та координація роботи з планування
фінансово-господарської діяльності; аналіз відхилень фактичних показників діяльності
від запланованих; забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками
встановленого документообороту, процедур проведення операцій, функцій та
повноважень згідно з покладеними на них обов’язками
Методи
Загальні: спостереження, порівняння, групування, аналіз, трендовий аналіз, синтез,
систематизація, прогнозування.
Спеціальні: опитування (анкетування); факторний аналіз відхилень; СВОТ-аналіз (аналіз
сильних та слабких місць); портфельний аналіз; вартісний аналіз; аналіз точки
беззбитковості; нуль-базис бюджетування; АВС (XYZ)–аналіз; бенчмаркінг
Функції
Координація стратегічного та оперативного планування; поєднання бюджетування з
плануванням випуску продукції; планування і контроль адміністративних витрат;
інформаційно-аналітична підтримка основних завдань менеджменту організації;
підтримка прийняття управлінських рішень
Класифікація
За часовою ознакою: стратегічний, оперативний;
за функціональністю: функціональний, фінансовий, контролінг ризиків, контролінг
ресурсів
Джерело: розроблено авторами на основі [8; 9; 12]

Аналізуючи дані табл. 3, слід зазначити, що антикризовий контролінг є особливим видом
фінансового контролінгу, що має свою специфіку при визначенні мети, завдань, функцій та методів.
Для ефективного проведення діагностики загрози банкрутства підприємства та впровадження
механізмів його фінансової стабілізації антикризове фінансове управління підприємством повинне
базуватися на визначених принципах його реалізації. На основі джерел [7; 10; 14] були сформульовані
основні принципи антикризового управління:
1) постійна готовність до можливого порушення фінансової рівноваги підприємства;
2) принцип об’єктивності, використання якого передбачає врахування суті та механізмів
виникнення та поглиблення кризових явищ, орієнтацію управлінського впливу не тільки на зовнішні
прояви, але й на глибинні першопричини виникнення кризових явищ;
3) терміновість реагування на окремі кризові явища в фінансовому розвитку підприємства.
Будь-яке зволікання при впровадженні відповідних заходів на підприємстві, що знаходиться в умовах
кризи, може призвести до посилення кризового явища та його наслідків;
4) формування управлінських рішень повинно здійснюватися на підставі оперативної і
достовірної початкової інформації;
5) необхідне чітке ранжування пріоритетних рішень для ліквідації проблем через обмеженість
ресурсів і часу внаслідок кризового явища, що виникло;
6) принцип контролю, який передбачає здійснення постійного контролю за перебігом реалізації
управлінських заходів з метою її постійної адаптації до умов внутрішнього і зовнішнього середовища
підприємства, що змінюються в часі;
7) принцип ефективності, сутність якого полягає у максимально можливому використанні
потенціалу об’єкта та суб’єкта управління для формування обґрунтованої програми антикризових дій,
мінімізації часових, матеріальних та фінансових втрат, пов’язаних з кризовим станом підприємства та
виходом з нього;
8) принцип основної ланки, використання якого орієнтує на пошук та першочергове розв’язання
основної проблеми (каталізатора кризи), посилення уваги до тієї сфери діяльності, яка обумовлює
виникнення та поширення кризи або в якій подальше поглиблення кризи має найбільш негативний
вплив на функціонування та життєздатність підприємства в цілому;
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9) принцип законності, який передбачає знання та використання в інтересах підприємстваоб’єкта антикризового управління правових засад, що регламентують здійснення підприємницької
діяльності, впровадження та розгляду справи про банкрутство, обумовлюють можливості фінансового
оздоровлення та санації підприємств;
10) принцип компетентності, який передбачає, що реалізацією антикризового управління
повинні займатися компетентні фахівці з модернізованої управлінської ієрархії згідно з вимогами
кризової ситуації;
11) кінцева орієнтація на діяльність в умовах післякризового розвитку.
Однак антикризовий контролінг виправдовує себе, в першу чергу, на великих та середніх
підприємствах. Наприклад, вперше відділ контролінгу був введений на великому промисловому
підприємстві «Дженерал Електрик» у 1892 р., але широке застосування контролінгу на промислових
підприємствах почалося тільки з 20-х років ХХ ст. [8, с. 34].
Введення в організаційну структуру вітчизняних підприємств служби антикризового контролінгу є
новим та недостатньо дослідженим явищем. Виникнення багатьох питань на практиці пов’язано з
недостатністю не лише практичного досвіду, а й теоретичних розробок і рекомендацій. В цілому
організація контролінгу на підприємстві залежатиме, перш за все, від правової форми підприємства,
видів та масштабів діяльності, здійснюваних ним, складності його організаційної структури, наявності
достатніх фінансових ресурсів, доцільності охоплення контролінгом різних аспектів діяльності і
відношення керівництва підприємства доконтролінгу [4, c. 71].
Такий інструмент стратегічного управління, як система фінансового контролінгу, є найскладнішою
формою організації контролю на підприємстві, оскільки, як правило, вимагає значних грошових коштів.
Тому вона застосовується тільки на великих і деяких середніх підприємствах, які володіють ускладненою
оргструктурою, мають численні філії та дочірні компанії. Крім того, досить часто визначається, що
впровадження систем контролінгу є доцільним для тих підприємств, що зіткнулися з проблемою
обмежених ресурсів. Це суб’єкти великого та середнього бізнесу, які пройшли бурхливий період
зростання, і для того, щоб залишитися конкурентоспроможними, шукають нові джерела ресурсів.
На малих підприємствах, що характеризуються незначними обсягами діяльності та невеликою
кількістю працюючих, обмеженість ресурсів, що є в їх розпорядженні, зумовлює здійснення
контролінгу, в основному, у формі реалізації менеджментом окремих управлінських функцій. Для них
створення служб контролінгу і проведення спеціальних процедур і заходів вимагатиме додаткових
витрат, коштів для яких малі підприємства можуть не мати в наявності [1, c. 92-93].
Вважаємо, що впровадження системи антикризового контролінгу на підприємствах надасть
можливість:
1) підвищити якість управлінських рішень в умовах нестабільності ринкового середовища;
2) відслідковувати зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищі
підприємства;
3) сформувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень;
4) інтегрувати різні види управлінської діяльності;
5) підвищити гнучкість підприємства [11, c. 82].
Висновки з проведеного дослідження. Ускладнення систем управління підприємством,
підвищення вимог до достовірності й точності внутрішньої та зовнішньої інформації, зростання рівня
конкуренції на ринку товарів, робіт і послуг та необхідність переходу від констатуючого контролю до
його активних форм обумовлюють впровадження на вітчизняних підприємствах систем контролінгу.
Антикризовий контролінг як особливий вид контролінгу має свою специфіку при визначенні мети,
завдань, функцій та методів і застосовується як інструмент системи раннього попередження
банкрутства.
Впровадження в організаційну структуру вітчизняних підприємств служби антикризового
контролінгу є недостатньо дослідженим процесом, що обумовлено недостатністю практичного досвіду
й теоретичних розробок і рекомендацій. В цілому організація контролінгу на підприємстві залежатиме,
перш за все, від правової форми підприємства, видів і масштабів діяльності, здійснюваних ним,
складності його організаційної структури, наявності достатніх фінансових ресурсів, доцільності
охоплення контролінгом різних аспектів діяльності і відношення керівництва підприємства до
контролінгу.
Доведено, що організація систем контролінгу є доцільною для великих та середніх підприємств,
які пройшли бурхливий період зростання і для підтримки конкурентоспроможності шукають нові
джерела ресурсів. Для вітчизняних малих підприємств контролінг слід розглядати і впроваджувати як
сервісну обслуговуючу функцію. Тому для українського бізнесу більш актуальним є описаний вище
«старий» підхід до системи антикризового контролінгу, який відображає сутність оперативного
контролінгу.
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Гуменюк М.М., Мельничук О.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО КОНТРОЛІНГУ ЯК
ІНСТРУМЕНТА ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВУ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Дослідження необхідності та можливостей впровадження системи антикризового фінансового
контролінгу на підприємстві.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі
методи: спостереження (для дослідження походження термінів «контролінг» та «антикризовий контролінг»);
теоретичного узагальнення і порівняння (для розкриття відмінностей між «старими» та «новими» поглядами на
контролінг); аналізу і синтезу (при виведенні особливостей побудови системи антикризового контролінгу на
підприємстві); групування та деталізації (для удосконалення принципів, на яких побудована система
антикризового контролінгу на підприємствах).
Результати. Встановлено відмінності між поглядами на контролінг в загальному і зокрема його напряму –
антикризовий контролінг. Обґрунтовано необхідність належної організації антикризового контролінгу на
підприємстві з метою попередження настання кризи і банкрутства. Розкрито сутність особливостей побудови
системи антикризового контролінгу на підприємстві, а також принципи, на які вона має опиратися, що дозволить
зменшити кількість збиткових підприємств і загалом покращити економічну ситуацію в країні.
Наукова новизна. Запропоновано практичні рекомендації, які в сукупності забезпечать розв'язання на
теоретичному та прикладному рівнях комплексу завдань, пов'язаних із впровадженням антикризового контролінгу
в діяльність підприємства або удосконалення вже існуючої системи. Удосконалено систему принципів, на яких
повинна базуватися ефективна організація антикризового контролінгу.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при формуванні системи
антикризового контролінгу на підприємстві, удосконаленні вже існуючої системи антикризового управління. Також
дані результати можуть слугувати для розроблення нової концепції попередження настання кризи або розробці
нового інструментарію з даної проблематики.
Ключові слова: контролінг, фінанси, управління, антикризовий контролінг, криза, банкрутство.
Humeniuk M.M., Melnychuk O.V. FEATURES OF IMPLEMENTATION OF ANTI-CRISIS CONTROL AS AN
INSTRUMENT FOR PREVENTION OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE
Purpose. Investigation of necessity and possibilities of implementation of the system of crisis financial control at
the enterprise.
Methodology of research. To achieve the goal in the research process, the following methods have been used:
observation (for the study of the origin of the terms "controlling" and "anti-crisis controlling"); theoretical generalization
and comparison (to reveal the differences between "old" and "new" views on controlling); analysis and synthesis (in the
derivation of the features of the construction of a system of anti-crisis controlling in the enterprise); grouping and detailing
(to improve the principles on which the system of anti-crisis control in enterprises is built).
Findings. Differences between views on controlling in general and its specific direction – anti-crisis controlling are
established. The necessity of proper organization of anti-crisis controlling in the enterprise is grounded in order to
prevent the onset of crisis and bankruptcy. The essence of peculiarities of building an anti-crisis controlling system at the
enterprise, as well as principles on which it should rely, is revealed, which will allow to reduce the number of unprofitable
enterprises and generally improve the economic situation in the country.
Originality. Practical recommendations are offered, which in aggregate will provide solution at the theoretical and
applied levels of a complex of tasks connected with the introduction of anti-crisis controlling in the activity of the
enterprise or improvement of the existing system. The system of principles on which the effective organization of anticrisis controlling should be based has been improved.
Practical value. The results of the study can be used in the formation of the system of anti-crisis controlling in the
enterprise, the improvement of the existing system of crisis management. Also, these findings can serve to develop a
new concept for preventing a crisis or develop a new toolkit on this issue.
Key words: controlling, finance, management, crisis controlling, crisis, bankruptcy.
Гуменюк М.М., Мельничук О.В. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО КОНТРОЛЛИНГА
КАК ИНСТРУМЕНТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Исследование необходимости и возможностей внедрения системы антикризисного финансового
контроллинга на предприятии.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены
следующие методы: наблюдение (для исследования происхождения терминов «контроллинг» и «антикризисный
контроллинг»); теоретического обобщения и сравнения (для раскрытия различий между «старыми» и «новыми»
взглядами на контроллинг); анализа и синтеза (при выводе особенностей построения системы антикризисного
контроллинга на предприятии); группировки и детализации (для усовершенствования принципов, на которых
построена система антикризисного контроллинга на предприятиях).
Результаты. Установлены различия между взглядами на контроллинг в общем и в частности его
направления – антикризисный контроллинг. Обоснована необходимость надлежащей организации
антикризисного контроллинга на предприятии с целью предупреждения наступления кризиса и банкротства.
Раскрыты сущность особенностей построения системы антикризисного контроллинга на предприятии, а также
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принципы, на которые она должна опираться, что позволит уменьшить количество убыточных предприятий и в
целом улучшить экономическую ситуацию в стране.
Научная новизна. Предложены практические рекомендации, которые в совокупности обеспечат решение
на теоретическом и прикладном уровнях комплекса задач, связанных с внедрением антикризисного контроллинга
в деятельность предприятия или усовершенствование уже существующей системы. Усовершенствована система
принципов, на которых должна базироваться эффективная организация антикризисного контроллинга.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при формировании
системы антикризисного контроллинга на предприятии, усовершенствовании уже существующей системы
антикризисного управления. Также данные результаты могут служить для разработки новой концепции
предупреждения наступления кризиса или разработке нового инструментария по данной проблематике.
Ключевые слова: контроллинг, финансы, управление, антикризисный контроллинг, кризис, банкротство.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. В умовах переходу до ринкової економіки основним завданням
агропромислового комплексу є збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
Важлива роль приділяється інтенсивним факторам розвитку, максимальному впровадженню
досягнень науково-технічного прогресу, більш ефективному використанню виробничих
ресурсів. М’ясне господарство країни та її регіонів у даний час переживає глибоку економічну кризу,
яка пов’язана як з адаптацією галузі до ринкових умов, так і з великими помилками, що допускаються
з боку держави в ході реформування. На даний час розвитку аграрної науки більшість економічних
досліджень, незалежно напряму та мети, спрямовані на вирішення одного з головних завдань
сільського господарства – підвищення ефективності та забезпечення сталого розвитку
агропромислового комплексу України. Розвиток сільського господарства, в тому числі і свинарства,
має свої особливості, зумовлені поєднанням таких об’єктивних факторів: природо-біологічних, технікотехнологічних, організаційно-економічних та соціальних. Ефективний розвиток галузі можливий лише
за умов, коли всі елементи цієї цілісної системи мають спрямованість на одержання високих кінцевих
результатів і не суперечать один одному.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виробництва свинини висвітлені у працях
В.Г. Андрійчука, М.Й. Маліка, В.Я. Месель-Веселяка, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука, Д.К. Семенди,
О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших вчених. Особливості ефективності виробництва свинини
досліджували В.І. Герасимов, В.П. Рибалко, І.О. Скибенко, В.С. Топіха, О.М. Царенко, П.В. Щепієнко та
ін. Проведений аналіз результатів останніх досліджень і публікацій виявив доцільність продовження
вивчення поставленої проблеми, зокрема питань сучасного стану розвитку свинарства в
сільськогосподарських підприємствах України.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і
практичних рекомендацій щодо розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах України.
Виклад
основного
матеріалу
дослідження.
Важливим
індикатором
стабільного
функціонування ринку продукції свинарства є забезпечення товарної пропозиції відповідно до
наявного споживчого попиту. За результатами ретроспективного аналізу, в Україні поголів’я свиней
скоротилося від 19,4 млн гол. у 1990 р. (станом на кінець року) до 7,7 млн гол. у 2000 р. Із закінченням
приватизаційних процесів у вітчизняній економіці та тваринництві зокрема, у галузі свинарства
намітилися позитивні тенденції, серед яких щорічний 9 %-й приріст поголів’я свиней до 2003 р. Так,
протягом 2000–2002 рр. поголів’я свиней збільшилося від 7,7 млн до 9,2 млн гол.
Однак із середини 2003 р. поголів’я свиней почало різко скорочуватися. До збитковості
виробництва в більшості підприємств корпоративного сектору аграрної економіки (до 60–70 %) додалися
1
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складні погодні умови та низький урожай зернових, що ускладнило забезпеченням поголів’я основними
видами кормів [1].
В умовах дефіциту кормів сільськогосподарські товаровиробники реалізували значну кількість
свиней маточного стада, що в подальшому ускладнило відтворювальний процес. Середньомісячні
темпи зниження кількості поголів’я у 2003 р. були на рівні 2–4 %, а в цілому порівняно із 2002 р. поголів’я
свиней скоротилося на 18,8 %. Однак тенденція відчутного зменшення поголів’я сільськогосподарських
тварин була характерна в основному для підприємств корпоративного сектору. За 2003 р. поголів’я
свиней у цьому секторі скоротилося на 33,2 %, водночас у більшості особистих селянських господарств
було створено належні запаси кормів, тому й втрати свинопоголів’я були не такими відчутними – 10,4 %.
Тенденція до скорочення поголів’я збереглася і в 2004 р., проте вже не такими темпами порівняно із
попереднім роком: кількість свиней зменшилася на 9,3 % до 6,64 млн гол., у тому числі в
сільськогосподарських підприємствах – на 7,7 %, а в господарствах населення – 10 %.
Упродовж 2006–2016 рр. поголів’я свиней у господарствах населення зменшилося на 24,6 %, а в
сільськогосподарських підприємствах воно збільшилося на 14,6 %. Однак така ситуація призвела до
зменшення загальної кількості свиней на 8,8 %.
На 1 січня 2016 р. в усіх категоріях господарств поголів’я свиней зменшилося порівняно із
2015 р. на 422,5 тис. гол., у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 64,8 тис., у
господарствах населення – на 357,7 тис. гол. Загальна кількість основних свиноматок протягом
2016 р. збільшилась на 17,5 % – до 572,8 тис. гол., у тому числі в сільськогосподарських
підприємствах – на 35,3 % – до 325,5 тис. гол. Основними причинами зменшення поголів’я свиней в
усіх категоріях господарств слід вважати: швидкі темпи нарощування виробництва свинини, яким не
відповідали показники зростання внутрішнього попиту; підвищення цін на вхідні матеріально-технічні
ресурси і послуги (корми, головним чином зернові, ветпрепарати, логістичні послуги, енергоресурси
тощо), що перевищили рівень закупівельних цін на свиней, а це відповідно зумовило зниження
прибутковості даного виду діяльності [2].
Одним із показників економічної привабливості галузі свинарства є співвідношення ціни живої
маси свиней і вартості фінішного комбікорму. Так, несприятливими для розвитку свинарства виявилися
2000, 2003, 2007 і 2011 рр. У 2016 р. галузь забезпечила високу рентабельність: за ціною 2 дол. США за
1 кг свинини і 20–22 центи за 1 кг фінішного комбікорму собівартість м’яса була 1–1,2 дол. США;
подальше посилення інтеграційних процесів у свинарській галузі та підвищення конкуренції зумовили
вихід з даного сектору низки малих і середніх виробників [3].
Протягом досліджуваного періоду виявлено структурні зміни в загальному поголів’ї свиней
залежно від категорій сільськогосподарських товаровиробників. Станом на 1 січня частка господарств
населення відповідно становила: у 1991 р. – 27,6 %, 1995 р. – 42, 2000 р. – 59,2, 2005 р. – 70,6, 2016 р.
– 49,2 %. Такі структурні зміни зумовлені низкою причин. По-перше, виробництво свинини в
сільськогосподарських підприємствах тривалий час було збитковим через низькі закупівельні ціни при
реалізації свиней та невисоку продуктивність галузі. По-друге, виробництво свинини у приватному
секторі стало певною мірою вимушеним заходом, яке є одним із вагомих джерел поповнення
сімейного бюджету [4].
Отже, у 2016 р. залежно від концентрації поголів’я свиней основним товаровиробником свинини
були сільськогосподарські підприємства. Ця обставина пояснюється вищими темпами зниженням
поголів’я свиней в господарствах населення, ніж у сільськогосподарських підприємствах внаслідок
впливу в основному соціально-демографічних чинників. Зазначимо, що у розвитку свинарства
характерним є прояв зональності в концентрації поголів’я свиней [5]. Очевидно, що виробництво
продукції свинарства тяжіє до кормової бази, тобто до районів, які спеціалізуються на вирощуванні
ячменю та кукурудзи. Винятком є розміщення великих свинокомплексів в Івано-Франківській області.
В структурі вирощування сільськогосподарських тварин та птиці свинарство займає найбільшу
частку – понад 50 % у Донецькій, Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській,
Миколаївській, Одеській, Полтавській та Тернопільській областях.
Так, Дніпропетровська та Київська області в усіх категоріях господарств на 1 січня 2016 р.
утримували поголів’я свиней більш як 500 тис. гол., у сільськогосподарських підприємствах поголів’я
свиней понад 400 тис. гол. утримували Донецька та Дніпропетровська області.
Нині у досліджуваній галузі відбувається процес монополізації виробництва продукції
свинарства в сільськогосподарських підприємствах, що призводить до зменшення кількості
господарств, які утримують свиней. Так, протягом 2007–2016 рр. спостерігається тенденція до
зниження кількості сільськогосподарських підприємств від 6515 у 2007 р. до 2729 у 2016 р., тобто
більш як удвічі, в основному за рахунок малих сільськогосподарських підприємств із поголів’ям до
1000 гол. свиней. За аналізований період кількість дрібних товаровиробників продукції свинарства
зменшилася майже втричі – до 2240 господарств із поголів’ям свиней до 1000 гол (табл. 1).
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Основними чинниками такого становища є збитковість виробництва та низька
конкурентоспроможність
порівняно
з
висококонцентрованими
індустріального
типу
сільськогосподарськими підприємствами за ціновими та якісними параметрами виробленої продукції.
Наведені розрахунки свідчать про збільшення кількості сільськогосподарських підприємств із
поголів’ям свиней понад 6000 гол. Так, за аналізований період їх кількість зросла майже вдвічі. У 2016
р. налічувалося 100 господарств, у яких було сконцентровано понад 60 % поголів’я свиней, що
утримується в сільськогосподарських підприємствах, а це означає посилення тенденцій до
концентрації поголів’я свиней. Беззаперечним лідером є «АПК-Інвест» (майже 280 тис. гол.), другу
позицію займає «Глобино» (близько 150 тис.), «Даноша» (127 тис.), «Агропромислова компанія» (112
тис.) і «Нива Переяславщини» із понад 100 тис. голів свиней. Водночас сільгосппідприємств із
поголів’ям до 500 гол. (таких близько 1640 од.), що становить 51 % від загальної кількості господарств,
які займаються вирощуванням свиней в Україні, лише 6,5 % у загальному обсязі виробництва м’яса
свиней.
У ТОП-15 найбільших підприємствах на початок 2016 р. утримувалося 1,34 млн гол. свиней, або
34,7% загальної кількості в сільськогосподарських підприємствах. Більшість висококонцентрованих
господарств є складовими вертикально-інтегрованих структур, які об’єднують підприємства з
виробництва кормів, м’ясопереробні підприємства та установи торгівлі, що дає можливість залучати у
свинарство приватні інвестиції з інших сфер підприємницької діяльності та нарощувати виробничі
потужності [6].
Суттєвим чинником, який вплинув на будівництво та реконструкцію діючих свинокомплексів стала
державна підтримка у вигляді часткової компенсації витрат на будівництво та реконструкцію виробничих
приміщень [7].
Починаючи від 2005 р., більшою мірою проявляється тенденція до нарощування потужностей з
виробництва свинини та виробництва кормів у сільськогосподарських підприємствах. Так, упродовж
2005–2016 рр. було введено в експлуатацію свинокоплексів на 53 тис. скотомісць, комбікормових
заводів і цехів – на 1789 тис. т, зокрема в 2016 р. – 583 тис. т.
Така тенденція є свідченням, що свинарство в сільськогосподарських підприємствах є
інвестиційно привабливою галуззю з певних причин. По-перше, наявність надлишку фуражного зерна на
внутрішньому ринку зумовлює економічну вигідність переробки зерна на комбікорми, що знижуватиме
собівартість продукції свинарства. По-друге, це низька вартість праці порівняно із зарубіжними
товаровиробниками продукції свинарства. По-третє, нині більшість сільськогосподарських
товаровиробників продукції свинарства орієнтуються виключно на задоволення попиту на внутрішньому
ринку. За оцінками експертів, рівень насиченості українського ринку свинини становить 60–75%.
За
період
2000–2016
рр.
спостерігається
циклічність
виробництва
свинини
в
сільськогосподарських підприємствах, що становить у середньому 3 роки. Доказом такої закономірності
є циклічне коливання виходу поросят на 100 свиноматок у сільськогосподарських підприємствах. У
середньому в Україні у 2016 р. отримано по 1961 порося на 100 основних свиноматок, що більше на 120
поросят, ніж у 2013 р.
Очевидно, що висококонцентровані сільськогосподарські підприємства за допомогою
відлагодженого механізму відтворення поголів’я свиней оптимізують пропозицію свинини з метою
забезпечення відповідного рівня закупівельних цін на тварин та прибутковості ведення виробництва.
На нашу думку, науково-обґрунтований механізм відтворення поголів’я у свинарстві є інструментом
ведення конкурентної боротьби на ринку. Так, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, частка
великих агрокомпаній в загальному виробництві свинини у 2013 р. оцінювалася на рівні 24,5%, а у
2016 р. зросла до 26,8%, що свідчить про посилення монополізації виробництва цього виду м’яса
(табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунок індексів концентрації ринку м’яса свиней в Україні
Показники

2007 р.

2010 р.

2016 р.

Індекс концентрації

69,5

82,55

89,86

Індекс Герфіндала-Гіршмана

80,6

108,45

169,4

Коефіцієнт ентропії

6,4

5,8

5,2

Коефіцієнт відносної ентропії

0,765

0,721

0,692

Індекс Холла-Тайдмана

0,014

0,0025

0,0047

Дисперсія ринкових часток

0,019

0,035

0,088

Коефіцієнт варіації
78,19
105,1
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

164,03
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Кумулятивна ринкова частка, %

Дані табл. 2 свідчать, що протягом 2007–2016 рр. посилювався процес концентрації
виробництва продукції свинарства. Так, індекс концентрації в досліджуваному періоді зріс на 20,36 в.п.
і в 2016 р. становив 89,86 %, що є свідчення наявності ознак висококонцентрованого ринку.
Підтвердженням процесу монополізації ринку свинини є високі значення індексів ГерфіндалаГіршмана, який у 2016 р. становив 169,4.
Про тенденції посилення концентрації виробництва на ринку свинини свідчить крива Лоренса,
зображена на рис. 1.
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Рис. 1. Рівень концентрації виробництва продукції свинарства в сільськогосподарських
підприємствах, %
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Основним чинником, який впливає на залучення приватного капіталу в галузь свинарства, є нові
можливості для формування конкурентних переваг на основі диверсифікації виробничої діяльності
сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві зерна ячменю та кукурудзи [8].
Незважаючи на відчутно нижчий рівень рентабельності виробництва свинини у висококонцентрованих
підприємствах корпоративного сектору порівняно з вирощуванням кукурудзи та ячменю, збільшується
кількість сільськогосподарських підприємств із поголів’ям понад 5000 свиней.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, нині простежується процес монополізації
виробництва продукції свинарства висококонцентрованими сільськогосподарськими підприємствами.
Основними чинниками цього процесу є висока ефективність виробництва та реалізації виробленої
продукції; відсутність проблем зі збутом та забезпеченням збалансованими кормами, що зумовлює
зменшення кількості неінтегрованих господарств, які утримують свиней.
Основними причинами зменшення поголів’я свиней у господарствах корпоративного сектору
аграрної економіки слід вважати: швидкі темпи нарощування виробництва свинини, які не відповідали
показникам зростання внутрішнього попиту; підвищення цін на вхідні матеріально-технічні ресурси і
послуги (корми, переважно зернові, ветпрепарати, логістичні послуги, енергоресурси тощо), що
перевищили рівень закупівельних цін на свиней, а це відповідно зумовило зниження прибутковості
даного виду діяльності.
Порушення цінових співвідношень між вхідними ресурсами, які використовуються для
виробництва продукції свинарства, і величиною закупівельних цін на свиней, стало економічно
невигідним для дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств.
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Підгорний В.А. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо розвитку
свинарства в сільськогосподарських підприємствах України.
Методика дослідження. У роботі застосована сукупність методів і підходів, що дозволило реалізувати
концептуальну єдність дослідження. Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи і
прийоми: монографічний, статистичних групувань, кореляційно-регресійного аналізу і графічний – для
комплексного вивчення сучасного стану виробництва продукції свинарства та визначення факторів, що
впливають на його конкурентоспроможність; вибірковий – для детального обстеження окремих господарств з
вирощування свиней.
Результати. Встановлено, що нині простежується процес монополізації виробництва продукції свинарства
висококонцентрованими сільськогосподарськими підприємствами. Основними чинниками цього процесу є висока
ефективність виробництва та реалізації виробленої продукції; відсутність проблем зі збутом та забезпеченням
збалансованими кормами, що зумовлює зменшення кількості неінтегрованих господарств, які утримують свиней.
Наукова новизна. Доведено, що основним чинником, який впливає на залучення приватного капіталу в
галузь свинарства, є нові можливості для формування конкурентних переваг на основі диверсифікації виробничої
діяльності сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві зерна ячменю та кукурудзи.
Незважаючи на відчутно нижчий рівень рентабельності виробництва свинини у висококонцентрованих
підприємствах корпоративного сектору порівняно з вирощуванням кукурудзи та ячменю, збільшується кількість
сільськогосподарських підприємств із поголів’ям понад 5000 свиней.
Практична значущість. Доведено, що порушення цінових співвідношень між вхідними ресурсами, які
використовуються для виробництва продукції свинарства, і величиною закупівельних цін на свиней, стало
економічно невигідним розвивати галузь для дрібних і середніх сільськогосподарських підприємств.
Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, свинарство, монополізація, виробництво, концентрація.
Pidhornyi V.A. CURRENT STATE OF THE DEVELOPMENT OF PIG BREEDING AT AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF UKRAINE
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical
recommendations for the development of pig breeding at agricultural enterprises of Ukraine.
Methodology of research. A set of methods and approaches that allowed the conceptual unity of research to be
realized are used in the article. The following methods and techniques are used for the realization of the tasks:
monographic, statistical groupings, correlation and regression analysis and graphic – for the comprehensive study of the
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current state of production of pig production and the determination of factors influencing its competitiveness; selective –
for a detailed survey of individual farms producing pigs.
Findings. It is established that now the process of monopolization of pig production by highly concentrated
agricultural enterprises is traced. The main factors of this process are high efficiency of production and sales of
manufactured products; the absence of marketing problems and the provision of balanced feeds, which leads to a reduction
in the number of non-integrated farms keeping pigs.
Originality. It is proved that the main factor influencing the attraction of private capital to the pig industry is new
opportunities for the formation of competitive advantages on the basis of diversification of production activities of agricultural
enterprises specializing in the production of barley and corn.
Despite the significantly lower level of profitability of pork production in highly concentrated enterprises of the
corporate sector compared with the growing of corn and barley, the number of agricultural enterprises with a population of
more than 5,000 pigs.
Practical value. It is proved that the violation of the price relationships between the input resources used for the
production of pig production and the value of the purchasing prices for pigs has become economically unprofitable to
develop the industry for small and medium-sized agricultural enterprises.
Key words: agricultural enterprises, pig breeding, monopolization, production, concentration.
Подгорный
В.А.
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
РАЗВИТИЯ
СВИНОВОДСТВА
В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по
развитию свиноводства в сельскохозяйственных предприятиях Украины.
Методика исследования. В работе применена совокупность методов и подходов, что позволило
реализовать концептуальное единство исследования. Для реализации поставленных задач использовались
следующие методы и приемы: монографический, статистических группировок, корреляционно-регрессионного
анализа и графический - для комплексного изучения современного состояния производства продукции
свиноводства и определения факторов, влияющих на его конкурентоспособность; выборочный – для детального
обследования отдельных хозяйств по выращиванию свиней.
Результаты. Установлено, что в настоящее время прослеживается процесс монополизации производства
продукции свиноводства высококонцентрированными сельскохозяйственными предприятиями. Основными
факторами этого процесса является высокая эффективность производства и реализации продукции; отсутствие
проблем со сбытом и обеспечением сбалансированными кормами, что приводит к уменьшению количества
неинтегрированных хозяйств, содержащих свиней.
Научная новизна. Доказано, что основным фактором, который влияет на привлечение частного капитала
в отрасль свиноводства, есть новые возможности для формирования конкурентных преимуществ на основе
диверсификации производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на
производстве зерна ячменя и кукурузы. Несмотря на существенно более низкий уровень рентабельности
производства свинины в высококонцентрированных предприятиях корпоративного сектора по сравнению с
выращиванием кукурузы и ячменя увеличивается количество сельскохозяйственных предприятий с поголовьем
более 5000 свиней.
Практическая значимость. Доказано, что нарушение ценовых соотношений между входными ресурсами,
которые используются для производства продукции свиноводства и величиной закупочных цен на свиней, стало
экономически невыгодным развивать отрасль для мелких и средних сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, свиноводство, монополизация, производство,
концентрация.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УКРАИНСКОМ ДОНБАССЕ
Постановка проблемы. Постиндустриальное общество в своем развитии столкнулось с
проблемой объективной оценки системы экономических отношений, так как эти самые отношения уже
давно перешли грань и перестали быть сугубо экономическими. Успешность экономической
деятельности любого субъекта хозяйствования зависит не только от его экономических показателей,
но также от множества других составляющих. Высокие результаты экономической деятельности
больше не являются главенствующей целью жизнедеятельности любого государства, сегодня
основная цель развития экономических отношений – это повышение уровня и качества жизни
населения. Утвержденные на национальном уровне стратегические приоритеты развития
естественно реализуются на уровне конкретных регионов страны.
В современной экономической науке регион рассматривается как хозяйствующий субъект, а
также как экономическое пространство, которое формируется благодаря существующим на его
территории экономическим взаимоотношениям. Их результативность зависит от того, каким образом
в каждом конкретном случае взаимодействуют работодатели и их наемные работники на отдельных
предприятиях, а также бизнес, региональные органы власти и население в целом на отдельно взятой
территории. Возникает потребность в определении перечня показателей, характеризующих
региональные экономические отношения с учетом социальных аспектов жизнедеятельности его
населения, и прежде всего с учетом существующего социального диалога между упомянутыми
участниками экономической деятельности.
Особо остро необходимость решения представленной проблемы ощущается на территории
украинского Донбасса, где ранее лидирующие по уровню развитию территории Луганской и Донецкой
области сейчас превратились в аутсайдеров из-за открытого военно-политического конфликта.
Анализ последних исследований и публикаций. Попытки проанализировать состояние
системы экономических взаимоотношений на региональном уровне в условиях социализации
общества осуществляются постоянно. Данной проблемой в той или иной степени занимались
Ю. Задорожнева и А. Калинина [1], С. Стеценко [2], А. Мазур [3], Е. Кузькин и М. Новикова [4],
А. Никитина [5], И. Пирожник [6] и т. д.
Следует отметить, что каждый автор предлагает свой индивидуальный подход к оценке
состояния региональных экономических взаимоотношений в зависимости от цели исследования.
Так, Ю. Задорожнева и А. Калинина [1] рассматривают проблему через призму двух подсистем:
транформационные показатели (которые отражают развитие социальной, экономической и
бюджетной сферы), а также трансакционные показатели (которые отражают развитие
информационно-коммуникационной, организационно-управленческой и институциональной сферы).
Оценку, согласно предложенной ими методике, предполагается проводить на основании как
абсолютных, так и относительных индикаторов, которые агрегируют в интегральный показатель.
С. Стеценко подходит к проблеме оценки экономических взаимоотношений с точки зрения
экономической безопасности региона. Исследователь придерживается мнения, что для достижения
данной цели необходимо рассматривать не общий интегральный показатель, а совокупность
комплексных индикаторов по группам: показатели условия функционирования организационноэкономического механизма региона; социально-демографические показатели; экономические
показатели региона, показатели качества жизни населения [2, с. 64].
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С целью анализа уровня экономического развития региона А. Мазур предлагает использовать
трехуровневую систему показателей, а именно: показатели макро-, мезо- и микросреды, большая
часть из которых дублирует друг друга на каждом из уровней (например, социальные, финансовые и
т. п.) [3, с. 105].
E. Кузькин и М. Новикова также представили систему показателей для оценки экономики
региона, состоящую их трех блоков: экономические, социальные, демографические показатели [4,
с. 332].
Также, внимания заслуживает исследование А. Никитиной, которая для прогнозирования
социально-экономического развития регионов предлагает рассматривать ключевые показатели во
взаимосвязи с влияющими на них факторами, а именно: валовый региональный продукт (который
зависит от розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров, а также
соотношения экспорта и импорта в регионе); розничный товарооборот (зависит от реальной
среднемесячной заработной платы и реальной ставки рефинансирования, а также от лаговой
зависимой переменной); реальная среднемесячная заработная плата (на ее размер влияет тарифная
ставка, численность безработных, экспорт товаров, нефтяной спред, лаговая зависимая переменная);
экспорт товаров (зависит от ВВП стран соседей, от валютного курса, а также цен на основные
экспортные и импортные товары); импорт товаров (зависит от экспорта, инвестиций в основной
капитал, реальной среднемесячной заработной платы, цены импорта основных энергоносителей,
реального валютного курса) [5, с. 11-12].
Интересный подход использовал И. Пирожник, который для комплексной оценки социальноэкономического состояния региона использовал пять групп показателей, характеризующих научные
ресурсы, человеческий капитал, инвестиционные ресурсы, малый бизнес, промышленность, сельское
хозяйство, внешнюю торговлю и уровень жизни населения [6, с. 61-62].
Резюмируя все выше изложенное, можно отметить, что среди всех вариантов существует два
подхода к оценке экономических отношений на уровне региона:
1) оценка осуществляется строго по экономическим показателям развития территории, без
учета социальных аспектов жизнедеятельности;
2) для оценки, кроме экономических, отбираются определенные социальные, а также, в
некоторых случаях, экологические показатели; чаще всего такой подход предлагают сторонники
концепции устойчивого развития, согласно которой, в любом обществе должен быть соблюден
баланс экономических, социальных и экологических интересов.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что пока не существует единой системы оценки
экономических отношений с учетом социального диалога. Тем более последние 3 года отсутствуют
какие-либо попытки проанализировать текущую ситуацию на территории крайних восточных регионов
Украины. Самые свежие аналитические статьи [7] о состоянии экономики Луганской области были
опубликованы 4 года назад, до начала военно-политического конфликта и проведения
антитеррористической операции (АТО).
Постановка задания. Цель статьи - формирование и обоснование системы оценки
экономических отношений на основе социального диалога, актуальной для условий регионального
развития территорий Украины, в том числе для Луганской области, с учетом общедоступной
официальной статистической информации. Достижение данной цели предусматривает решение
следующих задач:
 обоснование необходимых подсистем показателей для оценки экономических отношений
региона на основе социального диалога;
 анализ совокупности показателей развития экономических отношений региона и его
социально-экономического развития;
 определение релевантных показателей, доступных из официальных публичных
статистических данных.
Изложение основного материала исследования. Проблема оценки экономических
отношений на основе социального диалога является актуальной достаточно долгое время, так как
само понятие «социальный диалог» активно используется в экономической среде уже не одно
десятилетие.
В предыдущих публикациях было определено, что социальный диалог – это специфическая
форма коммуникационного процесса между двумя или более участниками в какой-либо сфере
жизнедеятельности, который позволяет найти компромисс относительно решения вопросов
социально-экономического развития общества [8, с. 85]. Это инструмент, обеспечивающий
достижение консенсуса, призванный удовлетворить интересы всех сторон, достигать совместных
целей и повышать качество жизни как конкретных участников диалога, так и общества в целом.
В экономической среде чаще всего говорят не о социальном диалоге, а о социальном
партнерстве – как о наиболее развитой, эффективной его форме, когда существует полное
взаимопонимание и сотрудничество между работодателями и наемными работниками (при
бипартизме), а также местными органами власти (при трипартизме). Однако, такой подход к анализу
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ситуации в экономике не совсем объективный, особенно в условиях развития депрессивных регионов,
далеко не всегда речь идет о социальном партнерстве, и не факт, что вообще попытки наладить
социальный диалог в регионе в принципе успешны, поэтому для формирования системы показателей
оценки экономических взаимоотношений будем отталкиваться именно от понятия «социальный
диалог».
С позиции социального диалога в экономической среде на региональном уровне необходимо
согласование интересов трех сторон: бизнеса, власти и населения, которые так или иначе вовлечены
в экономические взаимоотношения. Таким образом, при формировании системы необходимо
определить показатели, отражающие интересы каждой из сторон. С другой стороны – данные
индикаторы должны быть доступны для анализа. Однако, как показывает практика, найти желаемую
статистическую информацию за длительный период (3-5 лет) достаточно проблематично. Данная
задача усложняется в условиях работы органов статистики на Донбассе, так как большая часть
данных отсутствует, из-за переезда соответствующих структур на подконтрольную Украине
территорию и отсутствия доступа к бумажным архивам.
Тем не менее, для объективной оценки согласованности интересов участников экономической
деятельности необходимо проанализировать показатели, которые отражают интересы населения
(показатели занятости и оплаты труда), бизнеса (показатели доходности и прибыльности), а также
органов власти (общие показатели социально-экономического развития региона), представленные в
табл. 1.
Таблица 1
Индикаторы развития экономических отношений, отражающие интересы населения,
бизнеса и органов власти Луганской области

Представленные в табл. 1 данные не показывают полной картины, однако можно сделать
следующие выводы:
 в целом социально-экономическую ситуацию в Луганской области характеризуют негативные
тенденции, о чем свидетельствует стабильное сокращение валового регионального продукта на душу
населения (за последние пять лет – почти в 3 раза);
 экономические
интересы
представителей
бизнеса
в
регионе
также
остаются
неудовлетворенными: несмотря на растущий объем реализации товаров, (работ, услуг) в расчете на
1 штатного сотрудника, убытки предприятий области только увеличиваются;
 неудовлетворенными остаются интересы населения области: об этом красноречиво говорят
сокращающиеся показатели занятости, среднесписочного количества сотрудников предприятий;
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 большинство представленных показателей прямо или косвенно свидетельствуют о
недостаточном уровне внедрения социального диалога в систему региональных экономических
отношений Луганской области; прямое подтверждение данного факта – сокращение количества
наемных работников, охваченных коллективными трудовыми договорами; это означает, что в
масштабах региона эффективность взаимодействия бизнеса, населения и местных органов
постепенно снижается, социальное партнерство в системе социально-трудовых отношений
практически отсутствует.
Выводы из проведенного исследования. К сожалению, статистическая информация,
представленная на открытых общедоступных областных сайтах Государственной службы статистики
Украины, не дает возможности всесторонне оценить ситуацию относительно сложившихся
социально-экономических отношений, существующих в рамках каждого региона. Национальная
система сбора и обработки статистических показателей не дает возможности аккумулировать
последние, самые свежие данные (например, по показателю валового регионального продукта, к
концу 2017 года официально обнародованы данные только 2015), их невозможно получить даже на
платной основе.
Проведенный обзор научных публикаций позволил выделить три подсистемы показателей,
характеризующих интересы основных участников региональных экономических отношений: власти,
бизнеса и социума. Анализ собранных статистических данных по Луганской области позволяет
свидетельствовать об отсутствии экономического роста ввиду стабильных негативных тенденций изза неудовлетворительного состояния социального диалога и, как следствие, полного отсутствия
социального партнерства. Поэтому, последующие исследования будут направлены на формирование
подходов совершенствования системы экономических отношений в регионе на основе развития
социального диалога.
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Зеленко O.O. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ОСНОВІ
СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В УКРАЇНСЬКОМУ ДОНБАСІ
Мета. Формування та обґрунтування системи оцінки економічних відносин на основі соціального діалогу,
актуальної для умов регіонального розвитку територій України, в тому числі для Луганської області, з
урахуванням загальнодоступної офіційної статистичної інформації.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі
методи: теоретичного узагальнення і порівняння (для розкриття сутності, порівняння існуючих підходів та методик
щодо оцінки системи економічних відносин регіону); абстрактно-логічний (для визначення базових засад
запропонованого підходу щодо оцінки економічних відносин регіону на основі соціального діалогу); статистичного
аналізу і синтезу (при вивченні впливу окремих індикаторів економічної діяльності на стан та перспективи
розвитку системи економічних відносин Луганської області).
Результати. Визначено, що в більшості випадків для оцінки економічних відносин регіону використовують
два підходи: тільки економічні показники або показники сталого розвитку, однак і вони не уніфіковані; далеко не
всі пропоновані показники фіксуються в національних органах статистики. В результаті, був запропонований
комплекс індикаторів, доступних з офіційних статистичних даних, що характеризує стан економічних відносин
регіону на основі соціального діалогу. На підставі запропонованих показників проведена якісна оцінка
економічних відносин на основі соціального діалогу в Луганській області.
Наукова новизна. Обґрунтовано новий підхід до оцінки економічних відносин регіону на основі соціального
діалогу, який передбачає наявність показників, що прямо або опосередковано характеризують ступінь
задоволення інтересів основних учасників економічних відносин: органів влади, представників бізнесу і
населення.
Практична значущість. Запропонований комплекс показників для оцінки регіональної системи економічних
відносин на основі соціального діалогу формується на основі загальнодоступних статистичних даних і може бути
використаний для всіх регіонів з подальшою можливістю проведення порівняльного аналізу, а також складання
рейтингу для всіх областей України.
Ключові слова: регіон, економічні відносини, показник, органи влади, бізнес, населення, інтереси.
Zelenko O.O. INDICATORS FOR ASSESSMENT OF REGIONAL ECONOMIC RELATIONS BASED ON
SOCIAL DIALOGUE IN THE UKRAINIAN DONBASS
Purpose. Formation and justification of the system for assessing economic relations on the basis of social
dialogue, relevant for conditions of regional development of Ukraine territories, including Luhansk region, taking into
account generally available official statistical information.
Methodology of research. To achieve the goal in the research process, the following methods have been
applied: theoretical generalization and comparison (for disclosure of the essence, comparison of existing approaches
and methods for assessing the system of economic relations in the region); abstract-logical (for determining the basic
principles of the proposed approach to assessing the economic relations of the region on the basis of social dialogue);
statistical analysis and synthesis (when studying the influence of individual indicators of economic activity on the state
and prospects of the development of the economic relations system of the Luhansk region).
Findings. It is determined that in most cases two approaches are used to assess the economic relations of the
region: only economic indicators or indicators of sustainable development, but they are not unified; not all of the
proposed indicators are recorded in national statistical offices. As a result, a set of indicators available from official
statistics was proposed, it is characterizing the state of the region's economic relations based on social dialogue. Based
on the proposed indicators, it was done a qualitative assessment of Luhansk region economic relations based on social
dialogue.
Originality. A new approach for assessment of the regional economic relations system based on social dialogue
is substantiated. It is presupposes the existence of indicators that directly or indirectly characterize the degree of
interests satisfaction for main participants in economic relations: government bodies, business and population
representatives.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА,
ДЕМОГРАФІЯ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
Practical value. The proposed set of indicators for assessment the regional system of economic relations on the
basis of social dialogue is formed on the basis of publicly available statistics and can be used for all regions with the
subsequent possibility of conducting comparative analysis and drawing up a rating for all regions of Ukraine.
Key words: region, economic relations, indicator, authorities, business, population, interests.
Зеленко Е.А. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА ОСНОВЕ
СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В УКРАИНСКОМ ДОНБАССЕ
Цель. Формирование и обоснование системы оценки экономических отношений на основе социального
диалога, актуальной для условий регионального развития территорий Украины, в том числе для Луганской
области, с учетом общедоступной официальной статистической информации.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены
следующие методы: теоретического обобщения и сравнения (для раскрытия сущности, сравнение существующих
подходов и методик по оценке системы экономических отношений региона); абстрактно-логический (для
определения базовых принципов предложенного подхода оценки экономических отношений региона на основе
социального диалога); статистического анализа и синтеза (при изучении влияния отдельных индикаторов
экономической деятельности на состояние и перспективы развития системы экономических отношений
Луганской области).
Результаты. Определено, что в большинстве случаев для оценки экономических отношений региона
используют два подхода: только экономические показатели или показатели устойчивого развития, однако и они
не унифицированы; далеко не все предлагаемые показатели фиксируются в национальных органах статистики. В
результате, был предложен комплекс индикаторов, доступных из официальных статистических данных,
характеризующий состояние экономических отношений региона на основе социального диалога. На основании
предложенных показателей проведена качественная оценка экономических отношений на основе социального
диалога в Луганской области.
Научная новизна. Обосновано новый подход к оценке экономических отношений региона на основе
социального диалога, который предполагает наличие показателей, прямо или косвенно характеризующих
степень удовлетворения интересов основных участников экономических отношений: органов власти,
представителей бизнеса и населения.
Практическая значимость. Предложенный комплекс показателей для оценки региональной системы
экономических отношений на основе социального диалога формируется на основе общедоступных
статистических данных и может быть использован для всех регионов с последующей возможностью проведения
сравнительного анализа, а также составления рейтинга для всех областей Украины.
Ключевые слова: регион, экономические отношения, показатель, органы власти, бизнес, население,
интересы.
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НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НЕРІВНІСТЬ У ЗДОРОВ’Ї
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА
ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗРІЗ
Постановка проблеми. Сучасний стан здоров’я населення України є незадовільним. Про це
свідчать показники смертності, захворюваності та інвалідності, які його характеризують. Значна
частина цих показників є суттєво вищими за середньоєвропейські. Все це свідчить про те, що заходи,
які запроваджувались останніми десятиріччями та мали на меті покращити ситуацію, виявились
недостатньо ефективними. За таких умов необхідні інноваційні напрямки у політиці охорони здоров’я,
які дозволятимуть не долати наслідки хвороб, а їх попереджати. Для цього необхідно досліджувати
детермінанти, які визначають здоров’я та обумовлюють його нерівність між різними групами
населення: соціально-економічними та демографічними. Ключовими серед цих детермінант є
соціально-економічні та детермінанти навколишнього середовища (НС). При цьому існує тісний
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зв’язок між ними, адже доведено, що вибір місця проживання із відповідним НС суттєво залежить від
соціально-економічного статусу людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Комплексних досліджень, які вивчають здоров’я
населення через призму соціально-економічних і демографічних детермінант та детермінант НС в
Україні, недостатньо. Частково проблема детермінованості здоров’я НС розглядається в працях
Ю. Г. Антипкіна [1], Н. О. Прокопенко [5], В. П. Стельмахівської та співавторів [8] (вплив НС на стан
здоров’я окремих вікових груп населення), М. А. Климчук [4] (регіональні аспекти впливу НС на стан
здоров’я населення), А. В. Гриценка та співавторів [2] (загальні питання оцінювання впливу НС,
насамперед пов’язані із забрудненням атмосферного повітря, на стан здоров’я населення). При цьому
більшість досліджень зосереджені на суто екологічних детермінантах, які є лише частиною
детермінант НС. Вплив житлових умов, безпеки транспортних шляхів та інших умов НС на здоров’я
населення або не беруться до уваги, або досліджуються як окремий елемент, не пов’язаний із НС.
Недостатньо досліджений і соціально-економічний аспект описаних явищ. У цьому контексті варто
виділити дослідження Н. О. Рингач [6].
Крім цього, доцільно зауважити, що вплив детермінант на здоров’я населення має змінний
характер: він змінюється у часі та просторі, що обумовлює необхідність постійного моніторингу цього
процесу.
Постановка завдання. Мета – виявити соціально-економічні та демографічні детермінанти, які
обумовлюють якість навколишнього середовища та визначають стан здоров’я населення України для
вироблення заходів політики у сфері охорони здоров’я.
Виклад основного матеріалу дослідження. Враховуючи значний вплив на стан здоров’я
населення, найбільш вдалим трактуванням терміну «навколишнє середовище» (НС) вважаємо, де
його визначено як систему взаємопов’язаних природних і антропогенних об’єктів і явищ, в якій
здійснюються праця, навчання, побут і відпочинок людей [3, c. 234]. У цьому разі це поняття охоплює
соціальні, природні й штучні фізичні, хімічні та біологічні детермінанти, які прямо або опосередковано
впливають на життя, здоров’я та діяльність людини.
Науковці мають різні погляди на роль НС у формуванні здоров’я населення, що пов’язано із
різними підходами дослідження, відмінністю у розумінні суті категорії НС та його структури. Проведені
нами дослідження дозволяють визначити причинно-наслідкові зв’язки між демографічними та
соціально-економічними детермінантами, які можуть визначати місце проживання людини із
відповідним НС (рис. 1). Сучасний перелік складових НС не обмежується лише екологічними умовами
(якість атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод, ультрафіолетове і іонізуюче
випромінювання, зміна клімату, стан екосистем та ін.), а включає стан антропогенного середовища
(безпека громадських місць, рівень шуму, електромагнітні поля і т.п.), ризики на робочих місцях,
житлові умови, якість та безпеку харчових продуктів і питної води тощо.
Усі перелічені умови НС певним чином визначають нерівність у здоров’ї населення. Незважаючи
на широкий перелік цих умов, більшість експертів та науковців в економічно розвинених країнах не
мають єдиного погляду щодо того, яка частка на них припадає у співвідношенні детермінант, які
забезпечують здоров’я населення. Існує думка, що НС складає лише 10% [10; 11; 12]. Разом з цим, за
оцінками ВООЗ, в усьому світі 24% захворюваності (втрачені роки життя) та приблизно 23% всі
смертельні випадки (передчасна смертність) були пов’язані з детермінантами НС [13]. Серед дітей
0-14 років, частка смертей, віднесених до НС, складає 36%. Спостерігаються також значні регіональні
відмінності щодо внеску умов НС в різні захворювання – через різницю у впливі різних чинників на
навколишнє середовище та доступі до медичної допомоги за регіонами. Наприклад, хоча 25% всіх
смертей у регіонах, що розвиваються, були пов’язані з проблемами НС, лише 17% випадків смерті
пояснювалися такими причинами в розвинених регіонах. Хоча це є доказом значного впливу умов НС
на рівень захворюваності, однак ця оцінка є консервативною, адже немає достатньо доказів такого
впливу за багатьма класами хвороб. Крім цього, у багатьох випадках, причинний шлях між
екологічною небезпекою та рівнем захворюваності є складним.
Згідно з оцінками Регіонального бюро ВООЗ в Європі [7], на частку екологічних детермінант,
таких, як доступ до чистої воді і санітарно-гігієнічних послуг, житлові умови, якість повітря,
середовище на роботі і схильність до впливу екстремальних погодних умов, припадає 13-20% тягаря
хвороб. У всіх європейських країнах існують нерівності щодо впливу чинників НС на здоров’я і ці
нерівності можуть доходити до крайнощів: в найменш забезпечених групах схильність несприятливих
впливів часто буває як мінімум в п’ять разів вище, ніж в групах з високим рівнем доходів.
За даними авторського соціологічного обстеження, проведеного у серпні 2015 року 1, серед
детермінант які, на думку респондентів, найбільше впливають на стан їх здоров’я, НС має 23%. Це
практично повністю співпадає з оцінками ВООЗ, наведеними вище.
1

Загалом опитано 1200 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованої АР
Крим). Вибіркова сукупність – випадкова, стратифікована за статевовіковими групами (особи від 18 років і
старші), типом населеного пункту (місто / селище міського типу / село) та областями.
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Демографічні
чинники

Вік

Соціально-економічні чинники

Ранній період життя

Гендер

Дохід

Освіта

Соціальний капітал

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Житлові умови

Якість харчування
Якість питної води

Водопостачання
Санітарія

Екологічні умови

Тип опалення та температурний
мікроклімат

Якість атмосферного
повітря

Щільність заселення
Якість ґрунтів
Шум
Якість поверхневих і
підземних вод

Безпечні транспортні шляхи
Умови праці, навчання та відпочинку

Ймовірність природних катаклізмів

НЕРІВНІСТЬ У ЗДОРОВ’Ї НАСЕЛЕННЯ

Рис. 1. Механізм впливу навколишнього середовища на нерівність у здоров’ї населення
Джерело: складено автором

Багато захворювань та смертей викликані шкідливим впливом НС. Дослідження ризиків та
небезпечних детермінант, пов’язаних із НС, має важливе значення для діагностики хвороб, які їх
викликають. Ця інформація також корисна для лікарів, які мають розрізняти безпечні від небезпечних
детермінант та роз’яснити це пацієнтам. Загалом детермінанти НС беруть участь в етіології практично
в кожної хвороби. Для діагностики захворювання переважно екологічного походження, лікарі повинні
здійснити ретельну екологічну оцінку в їх анамнезі.
Оцінювання усіх нерівностей щодо здоров’я, пов’язаних із впливом НС, незважаючи на значні
труднощі через обмежений обсяг фактичних даних, дає змогу отримати важливі висновки. Однак
необхідні більш детальні відомості та досконалі аналітичні підходи для вирішення таких основних
завдань:
– кількісного оцінювання можливих наслідків для здоров’я різних груп населення, зумовлених
впливом тих чи інших детермінант;
– виявлення тих детермінант, негативного впливу яких можна запобігти;
– диференційованого аналізу впливу на здоров’я конкуруючих детермінант ризику, наприклад,
таких, як тютюнопаління або тип харчування;
– визначення і більш глибокого аналізу кумулятивного ефекту від множинних впливів;
– вивчення додаткових і синергічних (або, що є менш імовірним, антагоністичним) взаємодій між
соціально-економічними детермінантами (СЕД) і шкідливими детермінантами НС;
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– повнішого розуміння природи вікових і гендерних відмінностей в уразливості дітей, дорослих і
літніх людей за несприятливих екологічних впливів.
Результати оцінювання ступеня впливу НС на стан здоров’я населення та нерівність у здоров’ї
не завжди однакові. Це пов’язано із багатьма особливостями, які доцільно проаналізувати.
По-перше, ступінь впливу НС на стан здоров’я населення залежить від специфіки території, на
якій проводять дослідження. Для одних територій він буде вищий (економічно розвинуті), для інших –
меншим (депресивні). Більш економічно розвинені регіони (країни) мають ширші можливості для
благоустрою, забезпечення кращих умов життя, здійснення більш ефективного контролю за якістю
питної води та продуктами харчування, а також зниження рівня забруднення атмосферного повітря,
ґрунтів, водних ресурсів тощо.
По-друге, СЕД корелюють з якістю середовища проживання. Соціально-економічна нерівність,
обумовлена нерівністю у доходах, зайнятості, освіті, соціальному капіталі, визначає неоднаковий
вплив ризиків НС. Соціально благополучні групи часто живуть і працюють у більш сприятливих
екологічних умовах порівняно із населенням загалом і навпаки, найбідніші та найбільш вразливі
верстви суспільства переважно проживають у найбідніших житлових районах, що погіршує відповідно
стан їхнього здоров’я. З точки зору робочого середовища, умов праці, то в найгіршій ситуації
опиняються, як правило, ті, хто має найнижчі доходи та низький соціально-економічний статус (СЕС).
За даними авторського опитування, існує стійкий кореляційний зв’язок між якістю житлових умов
та СЕС людини (R = 0,246, р<0,01), доходом (R = 0,229, р<0,01), освітою (R = 0,148, р<0,01). Крім
цього, СЕС частково визначає стан атмосферного повітря та чистоту і доглянутість території у районі
проживання людини (табл. 1). Ті, хто отримують вищі доходи, не тільки мають кращі житлові умови, а
й мешкають у мікрорайоні, де краще транспортне сполучення та інфраструктура. Більш міцний
кореляційний зв’язок між СЕС та житловими умовами у міських поселеннях порівняно із сільською
місцевістю. Натомість залежність якості житлових умов від доходу та освіти спостерігається у сільській
місцевості.
Таблиця 1
Кореляція умов навколишнього середовища та СЕД
(за даними авторського опитування), N = 1200, CI = 95%
Умови НС
Житлові умови
Стан атмосферного повітря
Чистота та доглянутість території
Транспортне сполучення
Соціальна інфраструктура

СЕС
R

0,246

**

p

0,000

R

0,139

p

0,000

**

**

R

0,131

p

0,000

Дохід
0,229

**

Освіта
0,148

**

Добробут у РПЖ2
0,193

**

0,000

0,000

0,000

0,027

0,006

0,020

0,352

0,828

0,494

0,050

0,037

0,010

0,084

0,206

0,733

0,039

0,018

R

0,014

p

0,628

0,000

0,173

0,527

R

0,049

0,071

*

0,024

0,012

0,089

0,014

0,399

0,678

p
Примітки: 1) ** Кореляція значима на рівні p<0,01;
–––––– 2) * Кореляція значима на рівні p<0,05.
Джерело: складено автором

0,145

**

Кореляційний аналіз між показниками стану НС та інших детермінант здоров’я населення
областей України вказує на високу залежність за деякими з них (табл. 2). Зокрема, існує високий
кореляційний зв’язок між рівнем забезпеченості водопроводом (1), каналізацією (2) та опаленням (3)
житлових приміщень з доходами на душу населення (R(1) = 0,735; R(2) = 0,768; R(3) = 0,768, р<0,01);
наявністю вищої освіти (R(1) = 0,660; R(2) = 0,681; R(3) = 0,715, р<0,01); рівнем безробіття (R(1) = 0,707; R(2) = -0,721; R(3) = -0,658, р<0,01) та іншими детермінантами. Варто зауважити, що зазначені
взаємозв’язки є більш міцними у міських поселеннях, ніж у сільській місцевості. Це, як правило,
пов’язано із такими основними причинами: вищим рівнем доходу, вищою соціально-економічною
нерівністю та гіршими екологічними умовами у містах.
По-третє, детермінанти, пов’язані з соціально-економічною нерівністю впливають на залежність
«вплив-відповідь». За однакового рівня впливу неблагополучні групи індивідуумів можуть виявляти
більш високу вразливість щодо розвитку несприятливих наслідків для їхнього здоров’я, наприклад, за
синергізму між множинними детермінантами ризику [7].
2

Ранній період життя (до 18 років)
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Таблиця 2
Кореляція умов НС та СЕД, (за даними ДССУ) N = 25, CI = 95%
Умови НС

Освіта

Водопостачання

R
p

0,000

Каналізація

R

0,681

p

0,000

Опалення
Викиди в атмосферу

0,660

**

p

0,000

p

0,000
-0,427

p
Примітки: 1) ** Кореляція значима на рівні p<0,01;
–––––– 2) * Кореляція значима на рівні p<0,05.
Джерело: складено автором

0,037

навколишнього

**

0,768

-0,836

-0,721
-0,651

**

0,000

Тип поселення
міського
**
0,671
0,000

**

0,684

**

0,000

**

0,000

**

0,000
*

**

0,000

**

0,000
0,929

-0,707

0,000

**

0,000

**

R

Інтегральний
показник
природного середовища

Безробіття

0,000
0,768

**

0,715
0,827

0,735

**

R
R

Дохід

0,666

**

0,000
*

0,546

0,020

0,005

*

-0,771

0,022

0,000

-0,461
0,464

**

**

По-четверте, нерівність у стані здоров’я пов’язана не тільки із соціально-економічною нерівністю,
а й з демографічними ознаками, а також з їхнього комбінацією.
За даними авторського дослідження СЕС, дохід та освіта суттєвіше впливають на НС, в якому
проживає населення більш старших вікових груп, а тоді як рівень добробуту у РПЖ має більший вплив
на НС осіб віком 18–24 роки. Зокрема, вплив СЕС та доходу на житлові умови зростає від 18 до 59
років, але знижується у віці понад 60 років (рис. 2). Вплив добробуту у РПЖ, навпаки, із віком
зменшується. Однак у будь-якому разі, перелічені на рис. 2 СЕД визначають умови НС, в яких
проживає населення всіх вікових груп.

0,45
0,4
0,35
0,3
R

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
18–24

25–49

50–59

60 та понад

роки

Рис. 2. Кореляції житлових умов та СЕД за віковими групами населення
СЕС авторського
Дохідопитування),
Освіта
(за даними
N = 1200, CIДобробут
= 95% у РПЖ
Джерело: побудовано автором

Отже, для одних демографічних груп населення неналежні умови НС будуть мати гірші наслідки
для здоров’я, ніж для інших. При цьому це стосується не тільки літніх людей, а й дітей і жінок.
Наприклад, за даними ВООЗ, найбільше страждають від несприятливого НС діти до 5 років.
Смертність від інфекцій нижніх дихальних шляхів та хвороб органів травлення у дітей цього віку
переважно пов’язують саме із НС [9].
Крім цього, діти родин із нижчим СЕС, які проживають у бідних районах, більше схильні до
ризику травматизму, у т.ч. зі смертельним наслідком, ніж їхні однолітки, батьки яких мають вищий
СЕС. Це стосується більшості причин травм, таких як дорожньо-транспортні пригоди, утоплення,
отруєння, падіння і опіки, і різних умов (наприклад, вдома, на роботі, на транспорті) [6, c. 16].
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За даними авторського дослідження, не тільки у РПЖ, але й у віці 18-24 роки, спостерігається
певна залежність стану здоров’я від умов навколишнього середовища. Зокрема, у цьому віковому
періоді доволі суттєво позначаються на рівні захворюваності населення житлові умови, в яких
проживає людина та меншою мірою стан атмосферного повітря (табл. 3), особливо у сільській
місцевості, де шанси не мати жодного хронічного захворювання серед населення віком 18-24 роки у
чотири рази більше серед тих, хто проживає у добрих та дуже добрих житлових умовах, порівняно із
тими, хто проживає у дуже поганих, поганих або задовільних (OR = 4,000; CI = 1,008–16,339; р < 0,05)3.
Таблиця 3
Вплив основних складових навколишнього середовища на шанси не набути жодного
хронічного захворювання (за віковими групами),
(за даними авторського опитування), N = 1200, CI = 95%
Вік
18–24

25–49
50–59

60 та понад

Житлові умови

Стан атмосферного повітря

OR

1,534**

2.265*

CI

1,068–2,203

0,989–5,194

p

0,017

0,034

х

х

p

х

х

R

1,402*

0,210**

CI

0,998–2,224

1,044–4,755

R
p
R

p
0,050*
Примітки: 1) ** Кореляція значима на рівні p<0,01;
–––––– 2) * Кореляція значима на рівні p<0,05;
––––––3) х – статистично не значима.
Джерело: складено автором

0,033*

Серед літніх людей смертність переважно пов’язана з неінфекційними хворобами, однак на цей
показник також суттєво впливають умови НС. Проведений кореляційний аналіз стандартизованих
коефіцієнтів смертності та умов НС серед областей України підтвердив, що діти та літні люди більш
вразливі до їхнього несприятливого впливу. Схожі дані отримані в результаті авторського опитування,
за яким здоров’я населення віком 60 років і старших певним чином залежить від стану атмосферного
повітря в районі проживання індивідуума та житлових умов, особливо у міських поселеннях (OR =
2,883; CI = 1,167–7,222; р < 0,01) та серед чоловіків (OR = 3,067; CI = 0,922–9,767; р < 0,05).
Водночас слід зауважити, що в Україні вплив умов НС на стан здоров’я жінок і чоловіків
неоднозначний. Так, шанси не мати жодного хронічного захворювання у 1,53 разу вищі серед
чоловіків, які проживають у добрих житлових умовах, порівняно з тими, в кого вони задовільні або
погані. Для жінок такий показник становить 1,34 (за нижчою довірчою ймовірністю). Чоловіки, які
проживають у задовільних та поганих житлових умовах, також мають більший ризик набути хронічні
захворювання органів травлення (OR = 1,806; CI = 0,1,027–3,180; р < 0,039).
Щодо впливу забрудненого атмосферного повітря на стан здоров’я чоловіків і жінок суттєвих
відмінностей не виявлено. Шанси набути індивідуумом хронічне захворювання у місцях, де атмосфера
більш забруднена, порівняно із тими, хто мешкає на території з відносно чистим повітрям, для
чоловіків та жінок приблизно однакові – у 1,44 та 1,42 рази відповідно. Разом з тим, поганий стан
атмосферного повітря є детермінантою захворюваності на органи дихання серед чоловіків (OR =
2,005; CI = 1,002–4,017; р < 0,040), а також таких хвороб у жінок:
– ендокринної системи, розладів харчування та порушення обміну речовин (OR = 2,014; CI =
1,110–3,665; р < 0,015);
– сечостатевої системи (OR = 2,044; CI = 0,964–4,367; р < 0,050);
– новоутворень (OR = 2,154; CI = 1,000–4,682; р < 0,045).
Стосовно впливу НС на смертність населення, то у даному випадку, кореляції між індексом
забруднення атмосферного повітря та ІПСНПС вищі для чоловіків, ніж для жінок за такими причинами
смерті, як: ДІПЗ, злоякісні новоутворення органів травлення та дихання.
Отже, отримані дані дають змогу зробити висновок, що забруднення атмосферного повітря
більш негативно впливає на рівень захворюваності жінок, але менш негативно на рівні їхньої,
порівняно із чоловіками, смертності. Так, населення, яке проживає у місцях із високим ступенем
3
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забруднення атмосферного повітря, як жінки, так і чоловіки, мають бути, по-перше, поінформоване
про наявні загрози у зв’язку з таким становищем, а по-друге, необхідною є більш ретельна
профілактика хвороб, захворюваність на які становить найбільшу небезпеку.
По-п’яте, соціально-економічна нерівність має прямий вплив на результати щодо стану здоров’я
населення, що може реалізовуватися через екологічні та неекологічні механізми. Проте за однакових
параметрів залежності «вплив-відповідь» неблагополучні групи можуть виявляти більш високу
вразливість до розвитку несприятливих наслідків для здоров’я через обмежений доступ до послуг
(наприклад, дефіцит послуг екстреної медичної допомоги в сільській місцевості, неадекватне страхове
покриття) і занижені можливості протистояти негативним ефектам (наприклад, дефіцит інформації,
недостатній доступ до відповідних служб).
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на основі вищевикладеного доходимо до
висновку, що НС відіграє значну роль у формуванні здоров’я населення, особливо для представників
певних демографічних і соціально-економічних сегментів. Існує також тісний взаємозв’язок між НС та
іншими детермінантами здоров’я, зокрема соціально-економічними. Це загалом потребує від держави
та громад застосування комплексного підходу щодо ведення політики у сфері охорони здоров’я, яка,
по-перше, має стати невід’ємною частини програм розвитку країни загалом (громади), а по-друге дати
можливість запобігти виникненню хвороб, покращуючи детермінанти здоров’я населення, у тому числі
й стан НС.
Зменшення нерівності щодо НС і здоров’я та забезпечення екологічної справедливості мають
бути невід’ємним компонентом стратегічного управління у сфері охорони навколишнього середовища
та систем територіального планування. Це потребує більш повної інтеграції елементів оцінювання
ризиків для здоров’я, пов’язаних із навколишнім середовищем із встановленими процесами
планування (регіонального, міського та інфраструктурного) з метою створення належних умов для
повсякденного життя.
Запорукою успіху розроблених стратегій є чітке розмежування коротко- і довгострокових
завдань, тому для зменшення соціально зумовлених екологічних нерівностей слід використовувати
різні підходи. У довгостроковій перспективі максимально корисними для неблагополучних груп
населення можуть бути втручання, спрямовані на забезпечення безпечних умов НС загалом, оскільки
ці верстви часто піддаються несприятливим екологічним впливам. Загальне поліпшення умов НС для
населення має, таким чином, забезпечити більш виражене зниження ризиків, пов’язаних із НС для
найбільш вразливих груп.
За відсутності на національному або місцевому рівні даних для визначення пріоритетів, можна
використовувати рекомендації Комітету із соціальних детермінант ВООЗ як основу для здійснення
державних втручань, спрямованих на зниження соціально-економічної нерівності та пов’язаних із нею
ризиків НС для здоров’я. Такі втручання можуть забезпечити вирішення таких завдань: покращення
умов повсякденного життя людей; усунення нерівномірного розподілу владних повноважень, а також
фінансових та інших ресурсів; оцінювання і аналіз стану проблеми, а також ефективності вжитих
заходів.
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Шушпанов Д.Г. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НЕРІВНІСТЬ У ЗДОРОВ’Ї НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ДЕМОГРАФІЧНИЙ РОЗРІЗ
Мета – виявити соціально-економічні та демографічні детермінанти, які обумовлюють якість
навколишнього середовища та визначають стан здоров’я населення України для вироблення заходів політики у
сфері охорони здоров’я.
Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою є положення економічної теорії,
демографії, соціології та інших наук, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. У процесі дослідження
використано методи: аналізу і синтезу – для деталізації об’єкта дослідження; методи причинно-наслідкового
аналізу – з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між демографічними та соціально-економічними
детермінантами, які можуть визначати місце проживання людини; соціологічний – під час підготовки, проведення
та опрацювання результатів авторського соціологічного опитування; логістичної регресії – для визначення
відношення шансів щодо здоров’я за різних зовнішніх умов; графічний – для наочного відображення результатів
дослідження.
Результати. Виявлені причинно-наслідкові зв’язки між демографічними та соціально-економічними
детермінантами, які можуть визначати місце проживання людини із відповідним навколишнім середовищем.
Доведено, що ступінь впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення України залежить
від:
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– специфіки території, на якій воно проживає. Більш економічно розвинені регіони мають ширші можливості
для благоустрою, забезпечення кращих умов життя тощо;
– соціально-економічних детермінант, які корелюють з якістю середовища проживання. Доведено, що в
Україні існує стійкий зв’язок між якістю житлових умов, атмосферного повітря та соціально-економічним статусом
людини;
– демографічних ознак. Нерівність у стані здоров’я пов’язана не тільки із соціально-економічною
нерівністю, а й з демографічними ознаками, а також з їхнього комбінацією. За даними авторського дослідження,
соціально-економічний статус, дохід та освіта суттєвіше впливають на навколишнє середовище, в якому
проживає населення більш старших вікових груп, тоді як рівень добробуту у ранньому періоді життя має більший
вплив на якість навколишнього середовища осіб віком 18–24 роки.
Наукова новизна. Представлено механізм впливу соціально-економічних та демографічних детермінант
через навколишнє середовище на нерівність у здоров’ї населення. Перелік складових навколишнього
середовища при цьому не обмежується лише екологічними умовами (якість атмосферного повітря, ґрунтів тощо),
а включає стан антропогенного середовища, ризики на робочих місцях, житлові умови, якість та безпеку харчових
продуктів і питної води тощо.
Практична значущість. Проведені розрахунки дозволять виявити детермінанти, пов’язані з навколишнім
середовищем та визначають здоров’я окремих соціально-економічних та демографічних груп населення. Це
дозволить підвищити ефективність політики охорони здоров’я. Насамперед, важливим є застосування
комплексного підходу щодо побудови політики у сфері охорони здоров’я. Вона, по-перше, має стати невід’ємною
частиною програм розвитку країни (громади) загалом, а по-друге дати можливість запобігти виникненню хвороб,
покращуючи детермінанти здоров’я населення, у тому числі й стан навколишнього середовища.
Ключові слова: здоров’я населення, навколишнє середовище, нерівність, соціально-економічні
детермінанти, демографічні групи.
Shushpanov D.H. ENVIRONMENT AND INEQUALITY IN POPULATION HEALTH OF UKRAINE: THE SOCIOECONOMIC AND DEMOGRAPHIC SECTION
Purpose – to identify socio-economic and demographic determinants that determine the quality of the
environment and determine the state of health of the population of Ukraine for the development of health policy
measures.
Methodology of research. The position of economic theory, demography, sociology and other sciences, scientific
works of domestic and foreign scientists are the theoretical and methodological basis. The following research methods
are used: methods of analysis and synthesis – for the detailed study of the object; methods of cause-and-effect analysis
– to establish cause-effect relationships between demographic and socio-economic determinants that determine the
place of residence of a person; sociological – during the preparation, conduct and processing of the results of the
author's sociological survey; logistic regression – to determine the ratio of chances for health under different external
conditions, graphical – for the visual display of the structure of the industry.
Findings. The cause-effect relationships between demographic and socio-economic factors, that can determine
the place of residence of a person with an appropriate environment, are revealed.
It is proved that the degree of environmental impact on the health of the Ukrainian population depends on:
- the specifics of the territory in which it lives. More economically developed regions have wider opportunities
regarding amenities, better living conditions and more;
- socio-economic determinants that correlate with the quality of the habitat. It is proved that in Ukraine there is a
stable relationship between the quality of housing conditions, atmospheric air and the socio-economic status of a person;
- demographic determinants. Inequalities in health are due not only to socio-economic inequalities, but also cause
of demographic characteristics, as well as their combination. According to the author's research, socio-economic status,
income and education have a more significant impact on the environment in which the population of older age groups
lives, while the level of well-being in the early period of life has a larger influence on the emergencies at the age of 18-24.
Originality. The mechanism of environmental influence on inequality in the health of the population is presented.
The list of components is not limited by environmental conditions (air quality, soil, etc.), but includes the state of the
anthropogenic environment, risks on workplaces, living conditions, the quality and safety of food and drinking water and
so on.
Practical value. The performed calculations will allow to determine the determinants associated with the
environment and determine the health of individual socioeconomic and demographic groups of the population. This will
improve the effectiveness of health policy. First of all, it is important to imply an integrated approach to health policy,
which, firstly, should be an integral part of country-wide (or community) development programs, and secondly, it should
be possible to prevent the occurrence of illness, improving the determinants of health of the population, including the
state of emergency.
Key words: population health, environment, inequality, socio-economic determinants, demographic groups.
Шушпанов Д.Г. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И НЕРАВЕНСТВО В ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ
Цель – выявить социально-экономические и демографические детерминанты, которые обуславливают
качество окружающей среды и определяют состояние здоровья населения Украины для выработки мер политики
в сфере здравоохранения.
Методика исследования. Теоретической и методологической основой являются положения
экономической теории, демографии, социологии и других наук, научные труды отечественных и зарубежных
ученых. В процессе исследования использованы методы: анализа и синтеза – для детализации объекта
исследования; методы причинно-следственного анализа – для установления причинно-следственных связей
между демографическими и социально-экономическими детерминантами, которые определяют место
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жительства человека; социологический – во время подготовки, проведения и обработки результатов авторского
социологического опроса; логистической регрессии – для определения отношения шансов для здоровья при
различных внешних условиях, графический – для наглядного отображения результатов исследования.
Результаты. Обнаружены причинно-следственные связи между демографическими и социальноэкономическими факторами, которые могут определять место жительства человека с соответствующей
окружающей средой.
Доказано, что степень воздействия окружающей среды на состояние здоровья населения Украины зависит
от:
- специфики территории, на которой оно проживает. Более развитые регионы имеют широкие возможности
для благоустройства, обеспечения лучших условий жизни и т.д.;
- социально-экономических детерминант, которые коррелируют с качеством среды обитания. Доказано,
что в Украине существует устойчивая связь между качеством жилищных условий, атмосферного воздуха и
социально-экономическим статусом человека;
- демографических детерминант. Неравенство в состоянии здоровья связана не только с социальноэкономическим неравенством, но и с демографическими детерминантами, а также с их комбинацией. По данным
авторского исследования, социально-экономический статус, доход и образование существенно влияют на
окружающую среду, в которой проживает население более старших возрастных групп, тогда как уровень
благосостояния в раннем периоде жизни имеет большее влияние на качество окружающей среды человек в
возрасте 18-24 года.
Научная новизна. Представлен механизм влияния социально-экономических и демографических
детерминант через окружающую среду на неравенство в здоровье населения. Перечень элементов окружающей
среды при этом не ограничивается только экологическими условиями (качество атмосферного воздуха, почв и
т.д.), а включает состояние антропогенной среды, риски на рабочих местах, жилищные условия, качество и
безопасность пищевых продуктов и питьевой воды и тому подобное.
Практическая значимость. Проведенные расчеты позволят выявить детерминанты, связанные с
окружающей средой и определяют здоровье отдельных социально-экономических и демографических групп
населения. Это позволит повысить эффективность политики здравоохранения. Прежде всего, важно применение
комплексного подхода к построению политики в сфере здравоохранения. Она, во-первых, должна стать
неотъемлемой частью программ развития страны (общины) в целом, а во-вторых, дать возможность
предотвратить возникновение болезней, улучшая детерминанты здоровья населения, в том числе и состояние
окружающей среды.
Ключевые слова: здоровье населения, окружающая среда, неравенство, социально-экономические
детерминанты, демографические группы.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ
Постановка проблеми. У господарській діяльності підприємство несе витрати, які пов’язані з
цією діяльністю. Більша частина витрат здійснюється у зв’язку з операційною діяльністю підприємства,
тобто діяльністю, яка приносить прибуток підприємству. Застосування методу обліку витрат
диктується економічною доцільністю при прийнятті управлінських рішень стосовно формування
доходів і витрат та одночасно пошуку шляхів покращення фінансового результату виробництва.
Правильність та повнота визначення собівартості будівельно-монтажних робіт суттєво впливає на
фінансовий результат та на базу обкладення податком на прибуток. Тому з метою правильного
визначення собівартості будівельно-монтажних робіт в обліковій політиці необхідно визначати
особливості та характер виробничого процесу підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства розглядаються в працях як вітчизняних,
так і зарубіжних економістів: І. А. Бєлоусової, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, Т. Маренич,
В. В. Сопко, Г. Г. Кірейцева, В. Б. Моссаковського, А. Апчерча, К. Друрі, Е. Аткінсона та ін. Проте,
незважаючи на вагомі напрацювання вчених, питання щодо організації обліку витрат та
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт вимагають на подальше вивчення.
Постановка завдання. Мета статті - дослідження організації обліку витрат та калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт.
Виклад основного матеріалу дослідження. Будівельні роботи – це роботи з нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Будівельно-монтажні роботи
включають всі види робіт, що проводяться при зведенні споруди (будівлі) на місці будівництва. До
монтажних робіт можна віднести роботи, які виконуються із застосуванням головних деталей (монтаж
залізобетонних конструкцій, силової електропроводки та ін.) [1].
Облік витрат і калькулювання собівартості виконаних будівельно-монтажних робіт ґрунтується
на єдиній методологічній основі. Загальна методологічна основа у побудові обліку та обчисленні
собівартості на будівельно-монтажних підприємствах необхідна для забезпечення єдності в
плануванні показників, можливості їх узагальнення на рівні галузей в цілому, порівнянності
собівартості будівельно-монтажних робіт на різних підприємствах, виявлення невикористаних
резервів для її подальшого зниження.
Калькулювання – це обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за встановленою
номенклатурою витрат. Організація калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт включає:
розробку порядку вибору об’єктів калькулювання; переліку статей калькулювання; встановлення
періодів та термінів калькулювання, розробку методики і техніки калькулювання [8].
Калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт на різних підприємствах здійснюється
відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», Методичних рекомендацій з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт та самостійно розроблених підприємством методик.
Відповідно П(С)БО 16, витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками),
за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного
періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо
прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в
якому вони були здійснені [2].
Собівартість продукції (робіт, послуг) - це виражені в грошовій формі сукупні витрати на
підготовку і випуск продукції (робіт, послуг), визначені відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» [2].
Метою ведення бухгалтерського обліку будівельно-монтажних робіт є надання повної та
неупередженої інформації стосовно результатів діяльності та руху грошових коштів будівельної
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організації, що використовуються для оцінки ефективності організаційно-технічних заходів,
спрямованих на розвиток і вдосконалення будівельного виробництва, планово-економічних і
аналітичних розрахунків, управлінського обліку та внутрішньогосподарського розрахунку в будівельній
організації.
Організація бухгалтерського обліку витрат передбачає:
 застосування єдиного підходу до відображення у бухгалтерському обліку господарських
операцій з урахуванням правил ведення документообігу, системи рахунків;
 типових форм первинних облікових документів, регістрів аналітичного обліку та способів
реєстрації облікової інформації, обробки та узагальнення наявної інформації на паперових або
електронних носіях, затверджених керівництвом будівельної організації з урахуванням особливостей її
діяльності;
 розроблення облікової номенклатури об’єктів калькулювання.
Об’єктом бухгалтерського обліку витрат з метою визначення собівартості будівельно-монтажних
робіт можуть бути окремі види будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда, декілька
будівель і споруд, договір підряду в цілому.
Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт в залежності від видів
об’єктів обліку може бути організовано за замовленням відповідно до договорів підряду або методом
накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку та
контролю за економним і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Основним методом обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт є облік за
замовленнями відповідно до договорів підряду. Облік витрат за замовленнями ведеться наростаючим
підсумком до закінчення виконання договору.
Собівартість будівельно-монтажних робіт – це витрати будівельної організації,
безпосередньо пов’язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт
за замовленням підприємств, установ, організацій та громадян. Оскільки при придбанні матеріалів
поставки замовника підрядник не несе витрат за їх придбання, відповідно зазначені витрати не
включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт. Таким чином, вартість матеріалів поставки
замовника не відображається у звіті 2-Б підрядника та у формі № 2 «Звіт про фінансові результати
підприємства».
Фактична собівартість будівельно-монтажних робіт відображається на рахунку 23
«Виробництво». Виконані субпідрядними підприємствами роботи підлягають обліку за договірними
цінами на субрахунку 2312 «Будівельно-монтажні роботи, виконані субпідрядними підприємствами» і
не включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт генпідрядника, що відображається на
субрахунку 2311 «Будівельно-монтажні роботи, виконані власними силами».
До відображення всіх витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт для кожного об’єкта
калькулювання у відповідному регістрі призначено окремий рядок [7].
Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів, попередньо зібрані на рахунку 91
«Загальновиробничі витрати», списуються з кредиту цього рахунка за дебетом рахунка 23 і
розподіляються між об’єктами будівництва пропорційно відпрацьованій на них кількості машино-змін.
Вартість послуг сторонніх підприємств враховується на підставі пред’явлених рахунків за дебетом
рахунка 23 «Виробництво» [4].
Накладні витрати списуються в дебет рахунку 79 «Фінансові результати» з кредиту рахунку 92
«Адміністративні витрати».
Фактична собівартість зданих замовнику робіт і вартість матеріалів, повернутих із виробництва,
відображається по кредиту рахунку 23 в кореспонденції з дебетом рахунків 201 «Сировина і
матеріали», 205 «Будівельні матеріали», 70 «Доходи від реалізації» [4].
Списання собівартості зданих робіт здійснюється на підставі підписаних замовником довідки за
формою КБ-3 і акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в.
Якщо замовник щомісячно оплачує підряднику фактично здійснені витрати, то в цьому випадку
сальдо по рахунку 23 – відсутнє. Якщо будівництво об’єкта здійснюється «під ключ», витрати по
здійснених будівельно-монтажних роботах будуть відображатись в складі незавершеного
будівельного виробництва до здачі такого об’єкта замовнику.
Перевірка відповідних даних бухгалтерського обліку фактичним даним про залишки
незавершеного виробництва здійснюється шляхом щомісячного проведення інвентаризації.
Склад витрат собівартості реалізації будівельно-монтажних робіт подано в табл. 1.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт
підприємство встановлює самостійно, зафіксувавши це в обліковій політиці, а також порядок
організації бухгалтерського обліку.
У розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи, методи і процедури, які
використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання
фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку
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передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством
з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.
Таблиця 1
Склад формування собівартості будівельно-монтажних робіт за договором підряду
№
п/п
1

2

3
4
5

6

Склад витрат

Елементи
витрат

Особливості бухгалтерського обліку

Склад формування собівартості будівельно-монтажних робіт за договором підряду
Прямі
Включається вартість сировини, основних будівельних матеріалів і
матеріальні
конструкцій, комплектуючих виробів та напівфабрикатів, тари і тарних
витрати
матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, пари, води, енергії всіх
видів, запасних частин, інших допоміжних матеріалів, які можуть бути
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат і придбані у
сторонніх організацій та виготовлені на допоміжних і другорядних
виробництвах і використані у процесі виконання будівельно-монтажних
робіт.
Вартість матеріальних ресурсів включається до собівартості
будівельно-монтажних робіт за одним із наведених у П(С)БО 9
«Запаси» методів оцінки їх вартості, зафіксованому підприємством у
наказі про облікову політику [3].
Виробнича
Прямі витрати Заробітна плата та інші виплати працівникам, які можуть бути
собівартість
на оплату
безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Включаються
будівельнопраці
витрати на основну та додаткову заробітну плату, заохочувальні,
монтажних робіт
компенсаційні та інші грошові виплати робітникам (включаючи
нештатних) та лінійному персоналу (начальникам дільниць, виконавцям
робіт, майстрам, механікам дільниць тощо), у разі включення їх до
складу бригад, зайнятих на будівельно-монтажних роботах (включаючи
розвантаження на приоб’єктному складі будівельних матеріалів,
конструкцій, виробів і обладнання й переміщення їх вручну від
приоб’єктного складу до робочої зони), нараховані згідно з формами і
системами оплати праці, що застосовуються у будівельній організації.
Інші прямі
Інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
витрати
конкретного об’єкта витрат
Змінні ЗВВ
Перелік ЗВВ наведено в п. 15 П(С)БО 16.
Змінні загальновиробничі витрати підлягають накопиченню та
Постійні
подальшому розподілу між усіма видами будівельно-монтажних робіт.
розподілені
Розподіляють їх на підставі обраної бази розподілу.
ЗВВ
Нерозподілені постійні ЗВВ
Джерело: [5]

Облікова політика підприємства має враховувати організаційно-правову форму підприємства,
галузеві особливості економічної діяльності, обсяги виробництва тощо [6].
Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:
 плановою, що включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт і визначається на
підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно обґрунтованих норм і
нормативів затрат на здійснення будівельно-монтажних робіт (за умови нормальної потужності
будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва, раціонального та ефективного
використання виробничих ресурсів та додержання вимог до якості будівництва), а також інженерних
розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок
здійснення заходів щодо впровадження нової техніки та технологій, удосконалення його організації та
управління, інших техніко-економічних чинників;
 фактичною, що включає фактичні витрати будівельної організації, понесені під час виконання
будівельно-монтажних робіт.
Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельномонтажних робіт, здійснюються за об’єктами витрат.
Об’єктом витрат можуть бути:
 окремі види будівельно-монтажних робіт;
 об’єкт будівництва;
 договір будівельного підряду.
Відповідно до об’єктів витрат розрізняють види собівартості, що представлені у табл. 2.
Класифікація витрат визначається будівельною організацією самостійно з метою отримання
повної і достовірної інформації про витрати при організації планування, бухгалтерського та
внутрішньогосподарського обліку, аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт, прийняття
адміністративних рішень.
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Таблиця 2
Види собівартості відповідно до об’єктів витрат будівельно-монтажних підприємств
Види собівартості відповідно до об’єктів витрат будівельно-монтажних підприємств
собівартість окремих видів
будівельно-монтажних робіт
витрати будівельної організації,
пов’язані з виконанням окремих
видів будівельно-монтажних робіт
на одному або декількох об’єктах
будівництва, за одним або
декількома договорами підряду на
їх спорудження

собівартість об’єкта будівництва
прямі матеріальні витрати, прямі витрати
на оплату праці, інші прямі витрати, а
також змінні загальновиробничі та
постійні розподілені загальновиробничі
витрати, пов’язані з виконанням
будівельно-монтажних робіт на
конкретному об’єкті будівництва за весь
період його будівництва

собівартість робіт за
договором будівельного
підряду
витрати за договором
будівельного підряду

Джерело: [5]

Витрати можуть класифікуватись за ознаками, представленими у табл. 3.
Таблиця 3
Класифікація витрат будівельно-монтажних підприємств
№
п/п
1

За видами діяльності

2

За місцем виникнення

3

За видами витрат

4

6

За способом віднесення вартості витрат до
собівартості будівельно-монтажних робіт
За ступенем впливу обсягу будівельно-монтажних
робіт на рівень витрат
За результативністю витрачання

7

За календарними періодами виникнення витрат

5

8

Ознаки

Види витрат

За приналежністю до договору підряду на виконання
робіт з будівництва
Джерело: [5]

-

витрати звичайної діяльності;
витрати операційної діяльності;
витрати основної діяльності.
витрати основного виробництва;
витрати другорядного виробництва;
витрати допоміжного виробництва;
витрати за географічною ознакою.
за економічними елементами;
за статтями калькулювання.
прямі витрати;
загальновиробничі (непрямі) витрати
постійні;
змінні.
продуктивні;
непродуктивні.
поточні;
довгострокові;
одноразові.
витрати за договором підряду;
витрати періоду.

Групування витрат за статтями здійснюється з метою визначення обсягів матеріальних,
трудових та інших ресурсів, що включаються до виробничої собівартості робіт будівельної організації.
Групування та облік витрат за статтями використовується будівельною організацією під час
формування собівартості будівельно-монтажних робіт і визначення кошторисної вартості будівництва
об’єкта.
На підприємстві встановлюються калькуляційні періоди та терміни складання звітних
калькуляцій. Як правило, періоди калькулювання співпадають зі звітними періодами (місяць, квартал,
виробничий сезон, рік). Терміни складання калькуляцій встановлюють із урахуванням строків,
необхідних для узагальнення витрат звітного періоду.
Для калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт використовують регістри
аналітичного обліку - калькуляції, (картки; вільні аркуші; книги; електронні носії інформації). Для
кожного об’єкта калькулювання (виробу, замовлення, групи виробів тощо) відкривають окрему
калькуляцію.
Сукупність процесів збирання, обробки та видачі підсумкової обліково-економічної інформації з
обліку витрат підприємства та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт є однією з
найбільш складних і важливих підсистем у загальній системі обліково-економічної інформації.
Об’єктами організації обліку витрат та обліково-економічними завданнями, розв'язання яких
забезпечує підсистема, є:
 облік витрат за видами діяльності підприємства;
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 облік витрат за економічними елементами;
 облік витрат основного виробництва;
 калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт;
 організація роботи облікового апарату.
Вихідними даними для розрахунків є: укладені договори підряду будівельної організації;
проектно-кошторисна документація на об’єкти, що споруджуються; фізичні обсяги видів робіт;
виробничі норми витрат на одиницю виміру відповідних видів робіт (конструктивних елементів).
Під час здійснення розрахунків враховуються: технологічні та організаційні умови роботи
будівельної організації, передбачені проектами організації будівництва і проектами виконання робіт;
результати аналізу рівня витрат у минулих облікових періодах; можливості інтенсифікації та
підвищення ефективності будівельного виробництва [5].
Собівартість будівельно-монтажних робіт підлягає уточненню у разі зміни протягом строку
будівництва об’єкта проектних рішень, що викликає зміну фізичних обсягів цих робіт, їх вартісних
показників, цін на матеріальні ресурси тощо, та у разі змін щодо оплати праці, які пов’язані зі змінами у
законодавстві України.
Висновки з проведеного дослідження. Для успішного функціонування підсистеми обліку
витрат необхідно створити певні передумови: науково-обґрунтоване нормування витрат виробництва
та запровадити систему нормування витрат, адаптовану до обліку витрат і калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт; теоретично обґрунтовані та практично апробовані принципи
та методи обліку витрат; наявність сучасної комп'ютерної техніки та кваліфікованих кадрів.
В організації обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт
узагальнюються методи і способи обліку витрат, що відповідають формі обліку та наявним засобам
комп’ютерної техніки.
З метою правильного визначення собівартості будівельно-монтажних робіт в обліковій політиці
необхідно визначити з урахуванням особливостей та характеру виробничого процесу підприємства:
 метод обліку виробничої собівартості (метод калькулювання);
 перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, базу їх розподілу;
 перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт.
Від правильності визначення собівартості безпосередньо залежить сума нарахованих
зобов’язань із ПДВ та база обкладення податком на прибуток.
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Методика дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань використано наступні
методи наукового дослідження: діалектичний метод пізнання – при уточненні поняття калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт як економічної обліково-аналітичної категорії; аналітико-монографічний – при
вивченні літературних джерел; системно-аналітичний метод – при дослідженні нормативно-правових актів з
питань організації обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт; методи опису,
конкретизації, формалізації – при визначенні напрямів облікового відображення витрат та калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт; абстрактно-логічний метод – при узагальненні теоретичних положень,
формуванні висновків та пропозицій.
Результати. Обґрунтовано потребу в єдиній методичній основі побудови обліку витрат та калькулювання
собівартості виконаних будівельно-монтажних робіт. Уточнено сутність поняття «собівартість виконаних
будівельно-монтажних робіт». Розглянуто та охарактеризовано методичні аспекти організації обліку витрат та
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.
Наукова новизна. Уточнено поняття собівартості виконаних будівельно-монтажних робіт, як сукупності
витрат будівельної організації, безпосередньо пов’язаних з виконанням на свій ризик і власними силами
будівельно-монтажних робіт за замовленням підприємств, установ, організацій та громадян.
Практична значущість. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані у практиці будівельних підприємств.
Ключові слова: витрати, собівартість робіт, статті калькулювання, калькуляція, організація обліку,
облікова політика, прямі матеріальні витрати, загальновиробничі витрати, планова собівартість, фактична
собівартість.
Vizirenko S.V., Pelekhun I.I. ORGANIZATION OF ACCOUNT OF COSTS AND CALCULATION OF COSTS OF
BUILDING AND INSTALLATION WORKS
Purpose. Investigation of the organization of cost accounting and calculation of the cost of construction and
installation work.
Methodology of research. The following methods of scientific research were used to achieve the goal and to
solve the problems: the dialectical method of cognition - for clarifying the concept of calculating the cost of construction
and assembly works as an economic accounting and analytical category; analytical and monographic - for the study of
literary sources; system-analytical method - for studying normative legal acts on the issues of organizing cost accounting
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and calculating the cost of construction and installation work; methods of description, specification, formalization - for
determining the directions of accounting of cost reflection and calculation of the cost of construction and installation work;
abstract-logical method - for summarizing theoretical positions, forming conclusions and suggestions.
Findings. The necessity of a single methodical basis for cost accounting and calculation of the cost of completed
construction and installation work was substantiated. The essence of the concept «cost of construction and installation
works» was specified. The methodical aspects of the organization of cost accounting and calculation of the cost of
construction and installation work were considered and described.
Originality. The concept of the cost of completed construction and installation work, as a set of costs of a
construction organization, is directly related to the implementation at their own risk and on their own of construction and
installation works at the request of enterprises, institutions, organizations and citizens.
Practical value. The main provisions of this study in the form of proposals and guidelines can be used in the
practice of construction enterprises.
Key words: costs, cost of work, articles of calculation, costing, organization of accounting, accounting policy,
direct material costs, total production costs, planned cost, actual cost.
Визиренко С.В., Пелехун И.И. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Цель. Исследование организации учета затрат и калькулирования себестоимости строительно-монтажных
работ.
Методика исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач использованы
следующие методы научного исследования: диалектический метод познания - при уточнении понятия
калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ как экономической учетно-аналитической
категории; аналитико-монографический - при изучении литературных источников; системно-аналитический метод
- при исследовании нормативно-правовых актов по вопросам организации учета затрат и калькулирования
себестоимости строительно-монтажных работ; методы описания, конкретизации, формализации - при
определении направлений учетной отражения расходов и калькулирования себестоимости строительномонтажных работ; абстрактно-логический метод - при обобщении теоретических положений, формировании
выводов и предложений.
Результаты. Обоснована необходимость в единой методической основе построения учета затрат и
калькулирования себестоимости выполненных строительно-монтажных работ. Уточнена сущность понятия
«себестоимость выполненных строительно-монтажных работ». Рассмотрены и охарактеризованы методические
аспекты организации учета затрат и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ.
Научная новизна. Уточнено понятие себестоимости выполненных строительно-монтажных работ, как
совокупности расходов строительной организации, непосредственно связанных с выполнением на свой риск и
собственными силами строительно-монтажных работ по заказу предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений и
методических рекомендаций могут быть использованы в практике строительных предприятий.
Ключевые слова: затраты, себестоимость работ, статьи калькуляции, калькуляция, организация учета,
учетная политика, прямые материальные расходы, общепроизводственные расходы, плановая себестоимость,
фактическая себестоимость.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ БЕЗНАДІЙНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Постановка проблеми. Сучасний стан розрахунків вітчизняних підприємств характеризується
низьким рівнем платіжної дисципліни, нагромадженням значних обсягів заборгованостей на балансах
компаній та низькою вірогідністю їх погашення у майбутньому, що загалом свідчить про наявність
кризи неплатежів. Зазначене доводить недосконалість наявних систем фінансового менеджменту
бізнесу та потребує вдосконалення процедур управління дебіторською заборгованістю як
визначальним активом підприємства в процесі забезпечення його платоспроможності, ліквідності та
фінансової стійкості загалом [13, с. 114]. За цих умов особливої актуальності набувають питання
формування обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо безнадійної
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дебіторської заборгованості, оскільки між списанням такої заборгованості та формуванням фінансових
результатів існує прямий взаємозв’язок. Тож, обґрунтоване та своєчасне списання безнадійної
дебіторської заборгованості, а також правильність його відображення в обліку є запорукою
ефективного управління результативністю діяльності суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку дебіторської заборгованості та
створення резерву сумнівних боргів надавалась увага такими науковцями, як Ф. Бутинець, І. Власова,
С. Голов, І. Кравченко, Г. Нашкерська, К. Таранюк, А. Тирінов та ін. У більшості наукових працях
дослідників аналізуються окремі аспекти теорії та практики обліку дебіторської заборгованості
підприємств, зокрема: сутність дебіторської заборгованості; класифікація дебіторської заборгованості;
нормативно-правове регулювання облікового процесу дебіторської заборгованості тощо. Проте до
тепер відчувається дефіцит практичних рекомендацій стосовно вирішення проблем формування
обліково-аналітичного забезпечення процесу управління безнадійною дебіторською заборгованістю,
що і потребує проведення подальших досліджень.
Постановка завдання. Мета статті полягає у вивченні існуючої методики облікового
відображення безнадійної дебіторської заборгованості та розробці пропозицій щодо удосконалення
нормативно-правової бази з питань формування обліково-інформаційного забезпечення процесу
управління безнадійною дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації та кризових явищ в Україні
відбуваються різноманітні перетворення в діяльності суб’єктів господарювання. Такі обставини
вимагають модернізації системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік
дебіторської заборгованості.
Актуальність питань з обліку дебіторської заборгованості зумовлена тим, що на сьогодні облік
саме безнадійної дебіторської заборгованості, яка пов’язана з проблемою неплатежів, є одним із
найбільш складних та суперечливих аспектів у бухгалтерському обліку [6].

Відповідно до п. 4 П(С)БО 10, безнадійна дебіторська заборгованість - поточна дебіторська
заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув
строк позивної давності. Отже, для визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною
має виконуватися принаймні одна з таких умов: є впевненість про неповернення заборгованості
боржником; минув строк позовної давності [2].
В податковому обліку за правилами пп. 14.1.11 ПКУ до безнадійної заборгованості відносять
заборгованість, яка відповідає одній з наступних ознак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна,
на яке може бути звернено стягнення;
в) прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми,
оголошені померлими;
г) заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості осіб,
пов’язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, та
осіб, які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, і період між датою припинення
трудових відносин таких осіб і датою прощення їх заборгованості не перевищує три роки (раніше
уточнення про строк перебування дебітора у трудових відносинах не було. І виходило, що
заборгованість будь-яких осіб, які перебували будь-коли з кредитором у трудових відносинах, не
підпадає під ознаки безнадійної дебіторської заборгованості з пп. 14.1.11 ПКУ);
ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою
не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для
порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, що не
перевищує 25 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного
податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб);
д) актив у вигляді корпоративних прав або неборгових цінних паперів, емітента яких визнано
банкрутом або припинено як юридичну особу у зв’язку з його ліквідацією;
е) сума залишкового призового фонду лотереї станом на 31 грудня кожного року;
є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок
недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника
не призвели до повного погашення заборгованості;
ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної
сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому
законодавством;
з) заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом
порядку або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією [11].
Отже, ДФСУ висуває додаткові вимоги у частині визнання дебіторської заборгованості
безнадійною.
Методи обліку безнадійних боргів згідно П(С)БО 10 умовно поділяються на дві групи (рис. 1).
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До першої групи належить метод прямого списання, сутність якого полягає в тому, що
попередня оцінка і запис безнадійних боргів на окремих рахунках бухгалтерського обліку не
здійснюється. Безнадійний борг списується на витрати діяльності в той період, коли стає відомо, що
він не буде погашений. Позитивним моментом даного методу є простота у використанні. Проте існуючі
недоліки повністю перекреслюють зазначену перевагу:
 складність у визначенні часу, коли дебіторську заборгованість можна вважати безнадійною;
 викривлення реальної картини щодо якості дебіторської заборгованості, що приводить до
управлінських помилок [5, с. 69].
До другої групи належать методи виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів
з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. За даними методами списанню
безнадійної дебіторської заборгованості передує створення резерву.
Згідно п. 8 ПСБО 10, резерв сумнівних боргів пропонується визначати за одним з таких методів:

 застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
 застосування коефіцієнта сумнівності.
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву
визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Даний метод слід
визнати неефективним, оскільки він потребує значних витрат часу для детального вивчення
платоспроможності всіх дебіторів і по суті ґрунтується лише на передбаченнях можливості
непогашення дебіторами заборгованості.
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву має розраховуватись
множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
При цьому коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:
 визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
 класифікація дебіторської заборгованості за строками непогашення;
 визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у
сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років [2].
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При дослідженні першого способу розрахунку коефіцієнта сумнівних боргів, виходячи з питомої
ваги безнадійних боргів у чистому доході, виявлено невідповідність між показниками, на підставі яких
він розраховується. Для розрахунку варто використовувати не чистий дохід, а дохід (виручку) від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням наданих знижок та повернення проданих
товарів, що пояснюється тим, що чистий дохід не містить ПДВ та інших непрямих податків, а до складу
безнадійної заборгованості входить ПДВ. Зазначені зміни зроблять показники порівняними, а
результат розрахунку економічно обґрунтованим.
Щодо другого способу розрахунку коефіцієнта сумнівних боргів, то слід зазначити, що П(С)БО 10
не передбачено розподіл дебіторської заборгованості за видами залежно від періоду непогашення
для розрахунку резерву сумнівних боргів, відсутнє і нормативне регулювання кількості попередніх
періодів, що потрібно враховувати для розрахунку. До того ж на практиці може виникнути ситуація
існування великої кількості дебіторів з різними строками непогашення, що зробить застосування цього
методу практично неможливим через високу трудомісткість процесу [3, с. 80].
Щодо останнього способу розрахунку коефіцієнта сумнівних боргів, з середньої питомої ваги
списаної протягом періоду дебіторської заборгованості доречними є погляди деяких науковців про
суттєвий недолік зазначеного методу, а саме розрив у часі визнання доходів від продажу та витрат на
сумнівну і безнадійну заборгованість. При його використанні резерв у всіх випадках формується в
іншому обліковому періоді, ніж визнається сума дебіторської заборгованості та доходу від реалізації,
що не дозволяє реально оцінити дебіторську заборгованість і тим самим ускладнює її відображення у
фінансовій звітності [3, с. 81].
Працюючи над питаннями досконалості методики розрахунку коефіцієнта сумнівності, а отже і
резерву сумнівних боргів, науковцями та практиками запропоновано цілий ряд інших методик
розрахунку коефіцієнта сумнівних боргів, проте вони не набули поширення з причини недостатності
обґрунтування, набуття лише рекомендаційного характеру та невизнання їх на законодавчому рівні.
Правильність же визначення коефіцієнта сумнівних боргів відіграє вагоме значення у прийнятті
управлінських рішень, оскільки за умови достатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів
виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним
зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву
сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість має списуватись з активів на інші операційні
витрати. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не
передбачено, у разі визнання її безнадійною має списуватись з балансу з відображенням у складі
інших операційних витрат [7]. Тож, процедура нарахування резерву сумнівних боргів надзвичайно
важлива. Адже надає можливість, з одного боку, об’єктивно, без безпідставного завищення оцінити
активи підприємства, з іншого – неупереджено, на підставі чітких розрахунків, відобразити витрати
підприємства, що в останньому підсумку впливає на визначення фінансового результату за звітний
період [10, с. 40].
Відмінність відображення інформації про безнадійну дебіторську заборгованість у податковому
обліку полягає у тому, що згідно пп. 139.2.2 ПКУ у разі списання дебіторської заборгованості, яка
відповідає ознакам, встановленим пп. 14.1.11 ПКУ, щодо якої не створено резерв сумнівних боргів,
фінансовий результат до оподаткування підлягає збільшенню на суму списаної заборгованості.
Водночас зменшення фінансового результату, згідно з пп. 139.2.2 ПКУ, здійснюється лише на
суму дебіторської заборгованості, яка відповідає ознакам пп. 14.1.11 ПКУ, чинним на дату її списання,
незалежно від того, чи створено резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю [8].
До того ж варто зауважити, що під час списання безнадійної дебіторської заборгованості
підприємство визнає витрати на загальну суму такої заборгованості за даними бухгалтерського обліку,
тобто з урахуванням податку на додану вартість, у разі якщо за договором ПДВ є складовою суми
авансу за товар [12].
Таким чином, фінансовий результат до оподаткування зменшується лише тоді, коли
здійснюється коригування у бік зменшення резерву сумнівних боргів, і на цю суму збільшується
фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності [9].
Зазначені дії вчиняють суб’єкти господарювання, які коригують фінансовий результат та
визначають різниці згідно норм ПКУ на загальних підставах.
Для платників податку на прибуток, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний
(податковий) період не перевищує 20 млн. грн., об’єкт оподаткування згідно пп.134.1.1 ПКУ може
визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного
значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до
положень ІІІ розділу ПКУ. Це означає, що списана заборгованість має бути врахована у витратах (а,
відповідно, і у фінрезультаті до оподаткування) без застосування коригувань, передбачених п. 139.2
ПКУ [11].
Такі платники мають право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового
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результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих
податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень ІІІ розділу ПКУ, не більше одного разу
протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру
доходу. Про прийняті рішення платники податку зазначають у податковій звітності з податку на
прибуток, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої
сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення
об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років) [4].
На перший погляд, у податковому обліку безнадійну дебіторську заборгованість списати значно
складніше ніж у бухгалтерському, оскільки для цього необхідна постанова суду про визнання
заборгованості безнадійною. Проте це хибна думка, оскільки у бухгалтерському обліку вилучити
безнадійну дебіторську заборгованість набагато складніше з причини недосконалості методики її
списання та створення резерву сумнівних боргів, визначених П(С)БО 10.
Отже, вважаємо, що основоположним фактором, який впливає на процес управління
безнадійною дебіторською заборгованістю, слід визнати нормативну базу, яка регламентує як її облік,
так і оподаткування. Дослідження показало, що законотворці не сприяють тому, щоб допомогти
найефективніше налагодити обліковий процес. Це стосується і регулювання договірних відносин, а
найголовніше - процесу створення резерву сумнівних боргів під дебіторську заборгованість [1, с. 23].
Тож, з метою удосконалення методики облікового відображення вилучення безнадійної дебіторської
заборгованості та обґрунтованого створення резерву сумнівних боргів вважаємо за доцільне внести
зміни до П(С)БО 10 в частині:
 визначення дати нарахування резерву сумнівних боргів шляхом покладення обов’язків на
суб’єктів господарювання, зокрема визначати резерв сумнівних боргів поквартально за результатами
інвентаризації дебіторської заборгованості перед складанням звітності, що дозволить: отримувати
інформацію про суми вилучення безнадійної дебіторської заборгованості в межах та понад резерв
сумнівних боргів, вчасно створювати та використовувати резерв сумнівних боргів, достовірно
відображати у фінансовій звітності реальну дебіторську заборгованість тощо;
 визначення терміну перебування списаної заборгованості на позабалансовому обліку;
 організації єдиної інформаційної бази облікових даних щодо безнадійної дебіторської
заборгованості суб’єктів господарювання.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами дослідження приходимо до висновку,
що основоположним фактором, який впливає на процес управління безнадійною дебіторською
заборгованістю, є нормативна база, яка регламентує як її облік, так і оподаткування. Тож, з метою
удосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості та обґрунтованого створення резерву
сумнівних боргів вважаємо за доцільне внести зміни до П(С)БО 10 в частині удосконалення методики
вилучення безнадійної дебіторської заборгованості та методики розрахунку коефіцієнта сумнівності,
що дозволить створити належне обліково-аналітичне забезпечення процесу управління безнадійною
дебіторською заборгованістю.
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БЕЗНАДІЙНОЮ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Мета. Розробка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань формування обліковоінформаційного забезпечення процесу управління безнадійною дебіторською заборгованістю суб’єктів
господарювання.
Методика дослідження. В процесі дослідження використані такі методи: теоретичного узагальнення та
порівняння - стали підґрунтям вивчення методики облікового відображення безнадійної дебіторської
заборгованості підприємства у відповідності до П(С)БО 10; логічний метод, методи індукції та дедукції, групування
та узагальнення - виступили основою доведення взаємозв’язку безнадійної дебіторської заборгованості та
фінансового результату підприємства; графічний метод - використано при побудові схеми методів облікового
відображення безнадійної дебіторської заборгованості; монографічний метод - використано при викладенні
результатів дослідження.
Результати. Доведено потребу внесення змін до діючих нормативно-правових актів з регулювання питань
обліку безнадійної дебіторської заборгованості та створення резервів сумнівних боргів. Розроблено пропозиції
щодо внесення змін до П(С)БО 10 з метою формування належного обліково-інформаційного забезпечення
процесу управління безнадійною дебіторською заборгованістю суб’єктів господарювання.
Наукова новизна. Розроблено конкретні пропозиції щодо внесення змін до П(С)БО 10 в частині
визначення коефіцієнта сумнівності, а отже і резерву сумнівних боргів, які дозволять посилити контроль за
ефективністю прийняття управлінських рішень щодо вилучення безнадійної дебіторської заборгованості.
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Практична значущість. Основні положення даного дослідження у формі пропозицій та методичних
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання при формуванні облікової політики
підприємства в частині обліку безнадійної дебіторської заборгованості та створення резервів сумнівних боргів.
Ключові слова: безнадійна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, коефіцієнт сумнівності,
метод прямого списання, метод створення резерву.
Zhadan M.I., Halych M.S. ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF THE PROCESS OF
MANAGEMENT OF UNCOLLECTIBLE RECEIVABLES
Purpose. The study of the existing method of accounting for uncollectible receivables and the development of
proposals for improving the legal and regulatory framework for the formation of the accounting and information provision
of the process of management of uncollectible receivables of economic entities.
Methodology of research. In the process of research, the following methods have been used: theoretical
generalization and comparison have become the basis for studying the methodology of accounting of uncollectible
receivables of the enterprise in accordance with Regulation (standard) of accounting 10; the logical method, the methods
of induction and deduction, grouping and generalization were the basis of proof of the relationship of uncollectible
receivables and financial results of the enterprise; the graphic method was used in constructing a scheme of methods of
accounting of uncollectible receivables; the monographic method was used in presenting the results of the research.
Findings. The necessity of making changes to the current legal acts on the regulation of issues of accounting of
uncollectible receivables and the creation of reserves of doubtful debts was been proved. Proposals for introducing
amendments to Regulation (standard) of accounting 10 were developed with the purpose of formation of proper
accounting and information provision of the process of management of uncollectible receivables of economic entities.
Originality. Concrete proposals for amending amendments to Regulation (standard) of accounting 10 have been
developed regarding the determination of the coefficient of doubt, and hence the reserve of doubtful debts that will
strengthen the control over the effectiveness of making managerial decisions for the recovery of uncollectible
receivables.
Practical value. The main provisions of this study, in the form of proposals and methodological
recommendations, can be used by business entities when forming the accounting policy of the enterprise in terms of
accounting of uncollectible receivables and creating reserves of doubtful debts.
Key words: uncollectible receivables, reserve of doubtful debts, coefficient of doubt, direct write-off method,
reserve creation method.
Жадан М.И., Галич Н.С. УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗНАДЕЖНОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Цель. Разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам
формирования учетно-информационного обеспечения процесса управления безнадежной дебиторской
задолженностью субъектов хозяйствования.
Методика исследования. В процессе исследования использованы следующие методы: теоретического
обобщения и сравнения – стали основой изучения методики учетной отображения безнадежной дебиторской
задолженности предприятия в соответствии с П(С)БУ 10; логический метод, методы индукции и дедукции,
группировки и обобщения – выступили основой доказательства взаимосвязи безнадежной дебиторской
задолженности и финансового результата предприятия; графический метод – использован при построении
схемы методов учетной отражения безнадежной дебиторской задолженности; монографический метод –
использован при изложении результатов исследования.
Результаты. Доказано необходимости внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты по
регулированию вопросов учета безнадежной дебиторской задолженности и создания резервов сомнительных
долгов. Разработаны предложения по внесению изменений в П(С)БУ 10 с целью формирования надлежащего
учетно-информационного обеспечения процесса управления безнадежной дебиторской задолженностью
субъектов хозяйствования.
Научная новизна. Разработаны конкретные предложения о внесении изменений в П(С)БУ 10 в части
определения коэффициента сомнительности, а следовательно и резерва сомнительных долгов, которые
позволят усилить контроль за эффективностью принятия управленческих решений по изъятию безнадежной
дебиторской задолженности.
Практическая значимость. Основные положения данного исследования в форме предложений и
методических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования при формировании учетной
политики предприятия в части учета безнадежной дебиторской задолженности и создания резервов
сомнительных долгов.
Ключевые слова: безнадежная дебиторская задолженность, резерв сомнительных долгов, коэффициент
сомнительности, метод прямого списания, метод создания резерва.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В
ЧАСТИНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. У сучасних умовах інноваційна діяльність є необхідним підґрунтям
підвищення конкурентоспроможності та загальної ефективності підприємства. Інновації та інноваційна
діяльність є необхідною складовою процесу забезпечення успішного, довготривалого та стійкого
функціонування підприємства, однією з фундаментальних складових ефективної стратегії та
важливим інструментом забезпечення конкурентних переваг [1, с. 322]. Ефективне управління
інноваційною діяльністю підприємства потребує створення та надійного функціонування обліковоаналітичного забезпечення, основу організації якого складає облікова політика.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем організації та ведення
обліку інноваційної діяльності на підприємстві займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як:
І. Волошин, В. Гик, Л. Гнилицька, Н. Гришко, О. Грицай, Н. Гуріна, Д. Дідух, В. Жук, О. Кантаєва,
О. Ковальова, О. Левицька, Н. Ліба, І. Мельничук, Л. Перекрестова, А. Пилипенко, І. Садовська,
Р. Сазонов, Л. Шатковська, В. Чиж, Є. Яламова та інші.
Аналіз вивчених джерел засвідчує, що питання формування облікової політики в частині
інноваційної діяльності підприємства залишається недостатньо розкритим, тобто потребує подальших
наукових розвідок.
Постановка завдання. Метою статті є розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо
формування облікової політики в частині інноваційної діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нормативне визначення поняття «облікова
політика» наведено у Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», згідно
з яким облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються
підприємством для складання і подання фінансової звітності [2].
На підставі фінансової звітності зовнішні користувачі приймають управлінські рішення. Зважаючи
на це, ці принципи, методи та процедури облікової політики підлягають обов’язковому розкриттю у
Примітках до річної фінансової звітності. Але зміст облікової політики не обмежується певним
обов’язковим колом завдань стосовно формування статей фінансової звітності.
Облікова політика – це один з ключових інструментів забезпечення обліковою інформацією
всього управлінського процесу, а не лише питань складання фінансової звітності, вона охоплює всю
систему обліку на підприємстві включно з організаційно-управлінськими та податковими обліковими
аспектами.
Сформована облікова політика є відображенням ідеології економіки підприємства на поточний
рік, його обліковою конституцією, яка передбачає права і обов’язки системи обліку з приводу
формування інформаційних ресурсів для менеджерів [3, с. 10].
Облікова політика є невід’ємною частиною цілісної системи бухгалтерського обліку
підприємства,
який
функціонально
поділяють
на
фінансовий
та
управлінський
(внутрішньогосподарський) облік. Облікова політика є методологічними рамками, якими має бути
підпорядковано ведення всього облікового процесу стосовно всіх видів діяльності підприємства, в
тому числі і інноваційної.
Слід зазначити, що у національному законодавстві відсутні нормативно затверджені методичні
рекомендації щодо організації та ведення обліку інноваційної діяльності. Виходячи з цього, спочатку
стисло розглянемо об’єкти обліку інноваційної діяльності з метою визначення їх характеристик, які
мають бути взяті за основу при формуванні облікової політики підприємства.
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність - це діяльність, що
спрямована на використання й комерціалізацію результатів наукових досліджень [4].
Інноваційна діяльність підприємства характеризується отриманими результатами і понесеними
витратами, які мають кількісну та фінансову оцінку. Нововведенням притаманні не тільки матеріальноречовинні, а й інформаційно-інтелектуальні прояви, з якими споріднені наукоємність та унікальність
інновацій [5].
Отже, інноваційна діяльність - це складна сукупність різноманітних специфічних господарських
процесів, пов’язаних зі створенням, використанням та комерціалізацією наукових досліджень і
розробок на підприємстві, відокремлена від інших видів діяльності за певними ознаками,
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обумовленими феноменом інновації. Отже, організація та ведення обліку інноваційної діяльності,
зокрема формування облікової політики, має здійснюватися з урахуванням цих особливостей.
В економічній літературі наводиться безліч визначень інновацій, які характеризують різні
сторони цього складного та багатогранного явища. У сучасному загальному розумінні «інновація» - це
об'єкти впровадження чи процес, що веде до появи чогось нового - новації.
Інновація як явище не є чимось гомогенним за економічною природою та рівнозначним у плані
корисності свого впровадження. Інновації відрізняються між собою за кількісними і якісними
параметрами. Інноваціями можуть виступати як фундаментальні прориви, здобутки прикладної науки,
так і створення примітивного приладу, який на певному технологічному етапі підвищує ефективність
виробництва.
Разом з тим, можна визначити наступні загальні ознаки інновації:
 по-перше, це ідея, продукт, технологія тощо, які є новими, невідомими до цього часу, тобто
інновація має таку ознаку, як новизна;
 по-друге, це те, що сприяє якісному розвитку промислового підприємства, сприяє підвищенню
його загальній конкурентоспроможності;
 по третє, це те, що приносить прибуток, має комерційну цінність.
Вважаємо, що саме за цими ознаками можна відокремити на підприємстві сферу інноваційної
діяльності від інших.
У Законі України «Про інноваційну діяльність» [4] наведені наступні типи інновацій: технології,
продукція, послуги, організаційно-технічні рішення (стосовно виробничої, адміністративної,
комерційної, соціальної та інших сфер діяльності підприємства). У Міжнародному стандарті
«Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій» [6] виділено
чотири типи інновацій - продуктові, процесові, організаційні й маркетингові.
Отже, об'єктом бухгалтерського обліку інноваційної діяльності є не тільки створений
інноваційний продукт у товарній формі або у вигляді послуги, а й діяльність з його виробництва,
організації впровадження та збуту.
Основним джерелом інформації на підприємстві є дані фінансового обліку, при цьому облікова
інформація, яка стосується інновацій, повинна формуватись відповідно до вимог діючих стандартів
обліку та нормативно-правових актів щодо здійснення інноваційного процесу [7].
Для формування облікової політики необхідно визначити об’єкти обліку інноваційної діяльності
для відображення у звітності: активи; зобов’язання; капітал; доходи; витрати; фінансові результати.
Також загальним об'єктом бухгалтерського обліку на підприємстві є господарська діяльність, тобто всі
господарські процеси, які забезпечують рух майна і його джерел з метою отримання прибутку.
Влучною вважаємо думку Л. В. Перекрестової, яка констатує «…інноваційна діяльність – частина
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності організації, пов’язана з розробкою, впровадженням,
освоєнням і комерціалізацією нововведень (інновацій)» [8, с. 109].
Виходячи з наведеного розподілу об’єктів бухгалтерського обліку, сутності інноваційної
діяльності, визначення інноваційної діяльності та типів інновацій, наведених у нормативних
документах, об’єкти обліку інноваційної діяльності доцільно представити у вигляді табл. 1.
Таблиця 1
Об’єкти обліку інноваційної діяльності
Вид об’єкта обліку
1
Активи (господарські
засоби)

Джерела утворення
господарських
засобів

Об’єкт обліку інноваційної діяльності
2
– основні засоби, задіяні у виробництві інноваційних продуктів;
– нематеріальні активи (нові знання та інтелектуальні продукти);
– капітальні інвестиції на споруди й обладнання для виконання НДР, створення умов
виробництва інноваційної продукції;
– фінансові інвестиції в капітал інноваційних підприємств;
– виробничі запаси та МШП для виробництва інноваційної продукції;
– інноваційна товарна продукція.
– власні кошти (прибуток, резерви, забезпечення);
– цільове фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
– цільове фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів;
– цільове фінансування за рахунок коштів венчурних фондів;
– кошти вітчизняних інвесторів;
– кошти іноземних інвесторів;
– кредити та позики:
– з них на пільгових умовах;
– кошти з інших джерел.
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продовження табл. 1
1
Господарські процеси

2

– фундаментальні дослідження;
– прикладні дослідження;
– розробка;
– освоєння;
– промислове виробництво інноваційної продукції;
– маркетинг;
– збут інноваційної продукції та послуг.
Доходи
– доходи від реалізації інноваційної продукції (послуг);
– доходи у вигляді дивідендів від участі в капіталі інноваційних підприємств;
– доходи у вигляді роялті;
– доходи від продажу ліценцій, торговельних марок, авторських прав тощо.
Витрати
– поточні витрати на дослідження та розробки;
– поточні витрати операційної діяльності, пов’язані з виробництвом та збутом
інноваційної продукції (послуг);
– капітальні витрати на дослідження та розробки;
– фінансові витрати.
Результати
– прибуток;
діяльності
– збиток;
– соціальний ефект.
Джерело: авторська розробка

Як видно з даних табл. 1, склад об’єктів обліку інноваційної діяльності багатомірний та
розгалужений. Інноваційна діяльність повинна знаходити своє відображення в бухгалтерському обліку
у всьому своєму різноманітті.
Облікова політика у частині інноваційної діяльності має включати організаційні, методичні та
технічні аспекти обліку щодо матеріальних, трудових, фінансових ресурси, які забезпечують інноваційну
діяльність, витрати на дослідження і розробки, на виробництво нової продукції, капітальні витрати,
поточні витрати, кількісні та якісні параметри цієї продукції, доходи, фінансові результати (рис. 1).
Фінансовий облік –
дотримання вимог положень
(стандартів) при відображенні в
статтях звітності об’єктів обліку
інноваційної діяльності

Управлінський облік –
формування обліково-аналітичної
системи інформаційного
забезпечення управління
інноваційною діяльністю

Податковий облік – прийняття
раціональної системи
оподаткування для підприємства з
урахуванням потреб здійснення
інноваційної діяльності

ЗАВДАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЧАСТИНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Організаційний аспект:
- визначення функцій бухгалтерії в системі управління інноваційною діяльністю та взаємних
обов’язків у відповідній взаємодії між структурними підрозділами;
- розробка посадових інструкції бухгалтерів, які задіяні в обліку об’єктів інноваційної
діяльності;
- складання графіків документообігу;
- встановлення порядку проведення інвентаризації об’єктів інноваційної діяльності.
Технічний аспект:
- розробка первинних документів, регістрів обліку та внутрішньої звітності стосовно управління
інноваційною діяльністю;
- розробка внутрішніх інструкцій з організації та ведення управлінського обліку та аналізу
різних аспектів інноваційної діяльності.
Методичний аспект:
- складання робочого плану рахунків;
- здійснення вибору серед альтернативних варіантів методів обліку стосовно об’єктів обліку
інноваційної діяльності.

Рис. 1. Завдання облікової політики у частині інноваційної діяльності підприємства
Джерело: авторська розробка

Обрання конкретних альтернатив серед облікових принципів, методів і процедур облікової
політики в частині інноваційної діяльності обумовлюється ціллю та завданнями управління
стратегічним розвитком й конкурентоспроможністю підприємства.
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Кожен об’єкт обліку інноваційної діяльності має бути відокремлений в обліку за допомогою
такого облікового інструменту, як формування робочого плану рахунків. Робочий план рахунків у
частині інноваційної діяльності має визначати загальну структуру інформації, що формується в
системі бухгалтерського обліку стосовно об’єктів обліку інноваційної діяльності, відповідно до
особливостей функціонування підприємства.
Для удосконалення організації та ведення обліку інноваційної діяльності на підприємстві
вважаємо за доцільне у робочому плані рахунків відокремлювати активи, пасиви, доходи, витрати та
фінансові результати, пов’язані з інноваційною діяльністю стосовно розробки нових продуктів (послуг),
удосконаленням вже існуючих продуктів, від інших видів діяльності, зокрема, виробництва типових
(стандартних) видів продукції (послуг).
Вважаємо, що формування робочого плану рахунків у частині інноваційної діяльності має
відбуватися на засадах відокремлення центрів відповідальності за витратами та доходами
інноваційної діяльності від інших видів діяльності з урахуванням особливостей кожного окремого
етапу інноваційного циклу від розробки ідеї до реалізації готового продукту.
Слід зазначити, що згідно з діючим законодавством інноваційним підприємством визнається
підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків
обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за звітний період є інноваційні продукти і (або) інноваційна
продукція. Отже, крім збільшення аналітичної наповненості та гнучкості, облік інноваційної діяльності
за допомогою впровадження спеціальних субрахунків сприятиме визначенню підприємства як
інноваційного, у разі потреби.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, за результатами проведеного
дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Облікова політика у частині інноваційної діяльності – це не просто сукупність принципів,
методів та процедур з метою формування звітності. Вона є ключовим інструментом забезпечення
обліковою інформацією всього управлінського процесу забезпечення стратегічного розвитку
підприємства на інноваційних засадах.
2. Для формування облікової політики необхідно визначити об’єкти обліку інноваційної
діяльності для відображення у звітності. Облікова політика у частині інноваційної діяльності має
включати організаційні, методичні та технічні аспекти фінансового, управлінського та податкового
обліку всіх об’єктів інноваційної діяльності.
3. Для відокремлення в обліку активів, пасивів, доходів, витрат та фінансових результатів,
пов’язаних з інноваційною діяльністю, від інших видів діяльності доцільно у робочому плані рахунків
створювати спеціальні субрахунки відповідно до особливостей функціонування підприємства.
Формування робочого плану рахунків у частині інноваційної діяльності має відбуватися на засадах
відокремлення центрів відповідальності за витратами та доходами інноваційної діяльності з
урахуванням особливостей кожного окремого етапу інноваційного циклу від розробки ідеї до реалізації
готового продукту.
Бібліографічний список
1.Смоленюк П. Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємств / П. Смоленюк //
Економічний аналіз. – 2010. – № 5. – С. 332-336.
2.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №
996-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
3.Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретикометодологічні аспекти) / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 422 с.
4.Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
5.Маляревский Ю.Д. Проблема оценки информационно-интеллектуальных аспектов
деятельности предприятий инновационного типа развития / Ю.Д. Маляревский, С.В. Лабунская,
Н.В. Курган // Бизнес Информ. – 2007. – № 8. – С. 17-27.
6.Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A Joint
Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005 (Руководство Осло. Рекомендации по сбору и
анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата / [пер. на рус. яз.]. – [3-е
изд.]. - М. : ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2006. - 192 с.).
7.Крупка Я.Д. Облік інвестицій : [монографія] / Я.Д. Крупка. – Тернопіль : Економічна думка,
2001. – 302 с.
8.Перекрестова Л.В. Раскрытие информации об инновационной деятельности организации в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности / Л.В. Перекрестова //
Экономический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 2012. – № 1. –
Ч. 2. – С. 107-109.

123

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2017[37]
Міжнародний науково-виробничий журнал

References
1. Smoleniuk, P. (2010), “Analysis of the efficiency of innovative activity of enterprises”, Ekonomichnyi
analiz, no. 5, pp. 332-336.
2. Verkhovna Rada Ukrainy (1999), Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini [On
Accounting and Financial Reporting in Ukraine], Zakon Ukrainy dated 16.07.1999 no. 996-XIV, available at:
http://zakon1.rada.gov.ua (access date November 28, 2017).
3. Pushkar, M.S. (2002), Tendentsii ta zakonomirnosti rozvytku bukhhalterskoho obliku v Ukraini
(teoretyko-metodolohichni aspekty) [Trends and regularities of accounting development in Ukraine
(theoretical and methodological aspects)], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine, 442 p.
4. Verkhovna Rada Ukrainy (2002), Pro innovatsiinu diialnist [About innovation activity], Zakon Ukrainy
dated 04.07.2002 no. 40-IV, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (access date November
28, 2017).
5. Maliarevskiy, Yu.D., Labunskaia, S.V. and Kurgan, N.V. (2007), “The problem of assessing the
information and intellectual aspects of the activities of enterprises of an innovative type of development”,
Biznes Inform, no. 8, pp. 17-27.
6. Rukovodstvo Oslo. Rekomendatsii po sboru i analizu dannykh po innovatsiiam. Sovmestnaia
publikatsiia OESR i Yevrostata (2006), [Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation
Data. 3rd edition. A Joint Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005], GU “Tsentr issledovaniy i
statistiki nauki”, Moscow, Russia, 192 p.
7. Krupka, Ya.D. (2001), Oblik investytsii [Accounting for investments], monograph, Ekonomichna
dumka, Ternopil, Ukraine, 302 p.
8. Perekrestova, L.V. (2012), “Disclosure of information on the company's innovation activities in
accordance with international financial reporting standards”, Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo
gosudarstvennogo universiteta, no. 1, Part 2, pp. 107-109.
Панченко О.М., Шелудько Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Мета. Надання науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення формування облікової політики у
частині інноваційної діяльності.
Методика дослідження. У процесі дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні
методи пізнання, зокрема: методи логічного аналізу, синтезу, індукції і дедукції (при уточненні змісту поняття
«об’єкти обліку інноваційної діяльності»); метод системного вивчення господарських процесів (при розробці
практичних рекомендацій щодо удосконалення формування облікової політики у частині інноваційної діяльності);
абстрактно-логічний метод (при узагальненні теоретичних положень, встановленні причинно-наслідкових зв’язків і
формуванні висновків та пропозицій).
Результати. Розглянуто особливості інноваційної діяльності як об’єкта обліку. Обґрунтовано науковометодичні рекомендації по удосконаленню формування облікової політики у частині інноваційної діяльності на
підприємстві. Визначено, що облікова політика у частині інноваційної діяльності має включати організаційні,
методичні та технічні аспекти фінансового, управлінського та податкового обліку всіх об’єктів інноваційної
діяльності.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні методичних положень щодо визначення завдань формування
облікової політики у частині інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано при формуванні облікової
політики включати організаційні, методичні та технічні аспекти фінансового, управлінського та податкового обліку
всіх об’єктів інноваційної діяльності та здійснювати розробку робочого плану рахунків на засадах відокремлення
центрів відповідальності за витратами та доходами інноваційної діяльності з урахуванням особливостей кожного
окремого етапу інноваційного циклу.
Практична значущість полягає в тому, що основні положення даного дослідження у формі практичних
рекомендацій можуть бути використані суб’єктами господарювання для удосконалення формування облікової
політики у частині інноваційної діяльності.
Ключові слова: облікова політика у частині інноваційної діяльності, об’єкти обліку інноваційної діяльності,
план рахунків у частині інноваційної діяльності.
Panchenko O.M., Sheludko D.V. FEATURES OF FORMATION OF ACCOUNTING POLICY IN PART OF
INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Purpose. Providing scientifically substantiated proposals for improving the accounting policy formation in the part
of innovation activity.
Methodology of research. In the process of research used as general scientific, and specific methods of
knowledge in particular: methods of logical analysis, synthesis, induction and deduction (in clarifying the content of the
concept of "objects of accounting for innovation"); method of systematic study of economic processes (in developing
practical recommendations for improving the formation of accounting policies in the part of innovation activities); abstractlogical method (when generalizing the theoretical positions, establishing causal relationships and forming conclusions
and proposals).
Findings. Features of innovation activity as an object of accounting were considered. The scientific and
methodical recommendations for improvement of formation of accounting policy in the part of innovation activity at the
enterprise were substantiated. It has been determined that the accounting policy in the part of innovation activity should

124

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
include organizational, methodological and technical aspects of financial, managerial and tax accounting of all objects of
innovation activity.
Originality consists in substantiation of methodical positions on the definition of the tasks of formation of the
accounting policy in the part of the innovation activity of the enterprise. It was proposed to include organizational,
methodological and technical aspects of financial, managerial and tax accounting of all objects of innovation activity in
the formation of the accounting policy and to develop a working plan of accounts on the principles of separation of
responsibility centers for expenses and revenues of innovation activity, taking into account the peculiarities of each
individual stage of the innovation cycle.
Practical value is that the main provisions of this study in the form of practical recommendations can be used by
business entities to improve the formation of accounting policies in the part of innovation activities.
Key words: accounting policy in the part of innovation activity, objects of accounting of innovative activity, plan of
accounts in the part of innovation activity.
Панченко О.М., Шелудько Д.В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель. Предоставление научно обоснованных предложений по совершенствованию формирования учетной
политики в части инновационной деятельности.
Методика исследования. В процессе исследования применялись как общенаучные, так и специальные
методы познания, а именно: методы логического анализа, синтеза, индукции и дедукции (при уточнении
содержания понятия «объекты учета инновационной деятельности»); метод системного изучения хозяйственных
процессов (при разработке практических рекомендаций по совершенствованию формирования учетной политики
в части инновационной деятельности); абстрактно-логический метод (при обобщении теоретических положений,
установлении причинно-следственных связей и формировании выводов и предложений).
Результаты. Рассмотрены особенности инновационной деятельности как объекта учета. Обоснованы
научно-методические рекомендации по совершенствованию формирования учетной политики в части
инновационной деятельности на предприятии. Определено, что учетная политика в части инновационной
деятельности должна включать организационные, методические и технические аспекты финансового,
управленческого и налогового учета всех объектов инновационной деятельности.
Научная новизна заключается в обосновании методических положений по определению задач
формирования учетной политики в части инновационной деятельности предприятия. Предложено при
формировании учетной политики включать организационные, методические и технические аспекты финансового,
управленческого и налогового учета всех объектов инновационной деятельности и осуществлять разработку
рабочего плана счетов на основе отделения центров ответственности за расходами и доходами инновационной
деятельности с учетом особенностей каждого отдельного этапа инновационного цикла.
Практическая значимость заключается в том, что основные положения данного исследования в форме
практических рекомендаций могут быть использованы субъектами хозяйствования для совершенствования
формирования учетной политики в части инновационной деятельности.
Ключевые слова: учетная политика в части инновационной деятельности, объекты учета инновационной
деятельности, план счетов в части инновационной деятельности.
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АУДИТОРСЬКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ
МАНІПУЛЮВАНЬ В ОПЕРАЦІЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Господарська діяльність підприємства пов’язана із здійсненням
великої кількості операцій, які мають безпосередній вплив на зміст фінансової звітності. Часто
управлінський персонал підприємств зацікавлений у конкретних економічних рішеннях користувачів
фінансової інформації (надання кредиту, отримання інвестицій), що може спонукати їх до свідомого
викривлення публічної звітності. До того ж при складанні фінансової звітності існує ще і людський
чинник, що також може спричинити зниження якості інформації у звітах. Тому виникає ризик
викривлення внаслідок помилок та шахрайства у фінансовій звітності публічних підприємств.
Особливо ці ризики посилюються в умовах кризи, в якій перебуває Україна сьогодні. Виникає потреба
у своєчасному розпізнанні облікових викривлень показників фінансової звітності, зокрема, доходів,
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фінансових результатів та дебіторської заборгованості шляхом дослідження причин та наслідків таких
викривлень, що є важливим науковим завданням.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо виявлення фактів шахрайства, які
призводять до викривлень в обліку та фінансовій звітності, досліджуються як у розрізі правового
регулювання даних фактів, так і у розрізі визначення способів здійснення махінацій, причин їх
виникнення та класифікації облікових викривлень із застосуванням певних критеріїв. Наукові
дослідження таких вчених, як Н. М. Проскуріна [8], Ф. Ф. Бутинець [3], К. В. Безверхий [2],
Р. Т. Мухаметшин [7], Б. М. Сардарова [9], В. Г. Когденко [6] внесли вагомий вклад у розвиток знання
економічної сутності маніпулювання обліковими даними та викривлень у фінансовій звітності з
пропозиціями методів їх виявлення. Робота Н. М. Проскуріної [8] освітлює те, що проблема
викривлень у фінансовій звітності вимагає комплексного підходу, який має базуватися на розумінні
мотивів здійснення викривлень з одночасним скороченням потенційних можливостей та вразливих
місць в системі обліку компанії. К. В. Безверхий у своїй роботі [2] аналізує ознаки облікових
викривлень та махінацій, які можна ідентифікувати за показниками фінансової звітності на основі
аналітичних процедур. Р. Т. Мухаметшин [7] загострює увагу на класифікації категорій шахрайства у
фінансовій звітності з виокремленням їх характеристик та визначенні ролі всіх ланок корпоративного
управління у виявленні шахрайства та його скоєнні. У роботі Б. М. Сардарової [9] аналізуються мотиви
вчинення шахрайських дій та вразливі місця в системі операційного і організаційного функціонування
компанії, які створюють потенційні можливості для махінацій. Також дана робота містить схеми
маніпулювань зі звітністю разом з відповідними сигналами небезпеки, які дозволяють ідентифікувати
факти шахрайств з фінансовими показниками. В. Г. Когденко у своїй науковій праці [6] досліджує
особливості корпоративного шахрайства для розробки аналітичних інструментів з метою виявлення
такого шахрайства та пропонує алгоритм його виявлення, аналізуючи якість елементів звітності.
Незважаючи на доробки, залишаються недостатньо розкритими питання виявлення облікових
викривлень внаслідок маніпулювань з показниками доходів та специфіка аудиторських процедур, які
можуть бути ефективними при виявленні таких викривлень.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз впливу облікових викривлень показників доходів і
дебіторської заборгованості та визначення шляхів їх ідентифікації у процесі аудиторської перевірки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основним функціональним призначенням
фінансової звітності є надання інформації щодо фінансового стану, його змін та результати діяльності
підприємства для задоволення інформаційних потреб кінцевих користувачів. Потреби таких категорій
користувачів, як інвестори, кредитори, постачальники, покупці, співробітники компанії, державні органи
є різними: від власної зацікавленості до податкових очікувань та оцінки доцільності вкладень у
розвиток даного підприємства. Згідно з цим, наявність недостовірних даних у звітності має відповідні
наслідки. Форми викривлень у фінансовій звітності підприємств та причини їх виникнення наведено на
рис. 1.
Причини існування викривлень у фінансовій звітності

Недостатня
професійна
компетентність
виконавця

Халатне відношення
до процесу складання
звітності

Некоректне
застосування
облікової політики

Помилки – ненавмисне перекручення фінансової інформації
результаті арифметичних чи логічних помилок в облікових
записах і розрахунках, неправильного представлення та
відображення в обліку фактів господарської діяльності,
наявності та складу майна, вимог і зобов’язань.

Сплановані коригування
окремих фінансових
показників

Шахрайство – навмисно
неправильне відображення і
представлення даних в обліку і
звітності працівниками та
управлінцями підприємства.

Форми викривлень у фінансовій звітності

Рис. 1. Причини та форми облікових викривлень
Джерело: розробка авторів

Мотиви навмисних облікових викривлень можуть бути різними в залежності від способу
махінації. Штучне завищення активів для формального дотримання кредитних умов має на меті
маніпулювання рішенням кредитора, згладжуючи власні фінансові показники або приховуючи реальне
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становище підприємства. Існують випадки зговору співробітника компанії з потенційними інвесторами,
які планують недружнє поглинання, з метою отримання неофіційної грошової вигоди. В даному
випадку ми бачимо не лише маніпулювання обліковими показниками, а й корупційну складову.
Необхідність відповідати нормативним показникам ефективності для материнської компанії також
може виступати мотивом для застосування шахрайських схем. Наступним мотивом вчинення таких
порушень може виступати тиск власних обставин на працівників, що складають звітність з метою
отримання бонусів від результатів діяльності. Незалежно від мотивів шахрайських дій, факторами, що
дозволяють застосовувати такі незаконні методи, є відсутність належного контролю або відсутність
перешкод для їх впровадження. Поширеним видом облікових викривлень є недостовірне
відображення реальних показників фінансової звітності, що досягається шляхом управління
фінансовими результатами діяльності підприємства, яке можна ідентифікувати як навмисне та
цілеспрямоване втручання управлінського персоналу у процес складання та формування звітності з
метою досягнення економічних переваг в особистих цілях керівництва. Потенційно можливим є
викривлення будь-якого облікового показника. Пропонуємо до розгляду найбільш розповсюджені
шахрайські схеми, які були згруповані у табл. 1.
Таблиця 1
Схеми шахрайства з обліковими даними в операціях реалізації
Об’єкт

Доходи

Схема

Фіктивні угоди

 продаж товарів, що супроводжується їх переміщенням зі складу на
склад;
 відображення неіснуючих продажів для створення ілюзії успішної
діяльності;
 продаж товарів із зобов’язанням їх зворотного викупу через відповідний
строк.

Некоректне
відображення

відображення виручки без урахування наданих покупцям знижок.

Довгострокові
договори

при виконанні довгострокових договорів виручка повинна визнаватися
протягом тривалого періоду часу її поетапним визнанням із визначенням
відсотку завершеного обсягу робіт. Завищуючи цей відсоток, компанії
завищують виручку поточного звітного періоду.

Комерційне
кредитування
покупців /
замовників
Заниження розміру
заборгованості
Угоди з
підконтрольними
компаніями
Капіталізація витрат
Витрати

Прискорення витрат
Витрати, що
формують
собівартість
Принцип
нарахування

Правила
бух-обліку

Реалізація

відвантаження продукції зі значною відстрочкою платежу клієнтам з
відображенням завищених доходів у формі № 2 та високої дебіторської
заборгованості в якості активу у формі № 1.
здійснення компанією високоризикованого комерційного кредитування на
пільгових умовах для клієнтів зі слабкою платоспроможністю.
компанія відображає доходи у власному бухгалтерському обліку, а частину
понесених витрат здійснює за рахунок підконтрольних компаній.
компанія відносить витрати, пов’язані з веденням основної операційної
діяльності на збільшення вартості активів.
для покращення майбутніх показників компанія «заморожує» та фіксує
витрати в поточному періоді.
відображення таких витрат в якості позареалізаційних для зниження
негативного ефекту таких витрат на прибуток.
компанія порушує цей принцип на межі закінчення одного звітного періоду і
початку нового – виручка визнається в грудні, а витрати, пов’язані з її
одержанням, в січні наступного року.
заниження прибутку у звітні періоди, коли діяльність є успішною, та його
перенесення на періоди, де компанія несе збитки з метою відображення.

Згладжування
прибутку
Забалансове
частина реальних зобов’язань компанії відображається поза її балансом.
фінансування
Джерело: складено авторами на основі [7; 9; 10]

Можливі порушення з обліку доходів і дебіторської заборгованості та їх вплив на облікові
показники зображені у табл. 2.
Виявленням облікових викривлень, помилок і фактів шахрайства займаються аудитори.
Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 200, метою аудиту є підвищення ступеня довіри
визначених користувачів до фінансової звітності [5]. Згідно з Міжнародним стандартом аудиту 240,
основна відповідальність за запобігання й виявлення шахрайства покладається на найвищий керівний
персонал підприємства. А відповідальність аудитора стосується безпосередньо отримання достатньої
впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок
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шахрайства чи помилки [4]. Це означає, що незважаючи на відповідальність управлінського персоналу
за достовірність даних фінансової звітності, аудитор має розробити ефективні аудиторські процедури
для виявлення тих облікових викривлень, які можуть знецінити дані звітності.
Таблиця 2
Вплив облікових порушень в операціях реалізації на показники звітності
Вплив на

Види порушень

ДтЗ

ЧД

БО

↓

↑

↑

↑

↓

↓

↑

↑

↑

4. Відображення неіснуючих продажів

↑

↑

↑

5. Відображення виручки без урахування наданих покупцям знижок

↑

↑

↑

↑

↑

↑

─

↑

↑

─

↓

↓

1. Невизнання дебіторської заборгованості при визнанні доходу
2. Відображення дебіторської заборгованості без одночасного визначення доходу від
реалізації
3. Відвантаження продукції зі значною відстрочкою платежу неблагонадійним
клієнтам

6. Відображення доходів у власному бухгалтерському обліку, а частину витрат - за
рахунок підконтрольних компаній
7. Віднесення витрат, пов’язаних з веденням основної діяльності, на збільшення
вартості активів
8. Завищення витрат з метою відображення збиткової діяльності
* ДтЗ – дебіторська заборгованість, ЧД – чистий дохід, БО – база оподаткування.
Джерело: розробка авторів

Для виявлення облікових викривлень МСА рекомендують відповідні аудиторські процедури [1].
Але якщо облікове викривлення здійснювалось управлінським персоналом свідомо, то аудитору може
бути дуже складно виявити їх, оскільки такі дії здійснювались з урахуванням необхідності приховати
їх. Проста перевірка документів та арифметичної точності може не надати належних аудиторських
доказів. Тому вважається, що найбільш ефективними аудиторськими процедурами для виявлення
наявності свідомих маніпулювань з обліковими даними є аналітичні аудиторські процедури та аналіз
нефінансової інформації, приклади якої наведені у табл. 3.
Таблиця 3
Джерела та нефінансові симптоми облікових викривлень
Джерело

Нефінансові симптоми облікових викривлень
 звільнення членів Ради без обґрунтування причин;
1. Рада директорів
 часта ротація членів Ради.
Внутрішні
2. Управлінський
 часті зміни керівного складу;
джерела
персонал
 нестабільний склад кадрів менеджерів (плинність).
 незвичайні угоди між компаніями групи;
3. Група компаній
 угоди з пов’язаними сторонами.
 неналагоджена система перевірки контрагентів;
4. Контрагенти
 поява значної кількості нових замовників та постачальників.
 наявність потенційних поглинань;
5. Конкуренти
 жорстка конкуренція.
Зовнішні
джерела
 відмови компанії щодо отримання позик та кредитів;
6. Фінансові установи
 наявність значної суми заборгованості.
 проведення частих перевірок;
7. ДФС України
 порушення компанією податкового законодавства.
 відсутність системи внутрішнього контролю;
8. Аудит
 постійна зміна зовнішнього аудитора;
Специфічні
 відмова від надання висновку зовнішнім аудитором.
джерела
 наявність складних судових процесів;
9. Юристи
 постійна зміна юристів.
Джерело: складено авторами на основі [2; 8; 9]

Аналіз нефінансової інформації надає аудитору дані про специфіку діяльності компанії,
керівництво та власників, організаційну структуру, контрагентів, незвичайні операції.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз облікових маніпулювань в операціях реалізації
дає можливість стверджувати, що існує велика кількість схем свідомого маніпулювання обліковими
даними в показниках доходів, фінансових результатів та дебіторської заборгованості, що в цілому має
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вплив не тільки на показники звіту про фінансові результати (завищуючи чи занижуючи їх значення), а
і може значно викривити вартість активів у формі 1 «Баланс» за рахунок завищення суми дебіторської
заборгованості. Найбільш ефективними аудиторськими процедурами, які дозволяють виявити ознаки
шахрайства у фінансовій звітності, є аналітичні процедури. Аудиторську перевірку варто починати з
аналізу можливостей вчинення управлінським персоналом неправомірних маніпуляцій з обліковими
показниками та, на нашу думку, встановлення причин та мотивів таких дій, що допоможе спрямувати
аудиторські процедури в сторону підтвердження достовірності тих показників звітності, які потенційно
можуть бути викривлені. Як наслідок, більшої цінності набувають саме нефінансові джерела
аудиторських доказів – кадрові зміни, нестандартні операції, нетрадиційні схеми реалізації тощо.
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Фесенко В.В., Рябко Ю.А. АУДИТОРСЬКА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВИХ МАНІПУЛЮВАНЬ В
ОПЕРАЦІЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Мета. Аналіз впливу облікових викривлень показників доходів та дебіторської заборгованості з
визначенням шляхів їх ідентифікації у процесі аудиторської перевірки.
Методика дослідження. Теоретичною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та закордонних
вчених. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові та специфічні методи, зокрема: теоретичного
узагальнення і порівняння (для розкриття сутності та видів облікових махінацій в операціях реалізації); логіки,
аналізу та синтезу (для формування системи джерел та нефінансових симптомів облікових маніпулювань);
індукції та дедукції (для визначення впливу облікових викривлень на показники звітності); систематизації та
узагальнення (при формуванні висновків дослідження).
Результати. Визначено основні схеми маніпулювань в обліку операцій реалізації та ефективні процедури
їх ідентифікації на основі нефінансових індикаторів. Деталізовано шахрайські схеми з обліковими даними в
операціях реалізації відповідно до їх впливу на показники звітності підприємств. Узагальнено джерела та
нефінансові симптоми облікових викривлень в операціях реалізації. Визначено, що аналітичні процедури та
дослідження нефінансових індикаторів надає можливість ідентифікувати факти шахрайства більш ефективно.
Наукова новизна полягає у встановленні зв’язку між причинами існування викривлень у фінансовій
звітності, мотивами та відповідними формами здійснення викривлень внаслідок маніпулювань з показниками
доходів. Згідно з цим підібрані найбільш ефективні аудиторські процедури із виокремленням необхідності аналізу
нефінансової інформації при виявленні облікових викривлень.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вдосконалення аудиторської
перевірки облікових викривлень показників доходів і дебіторської заборгованості.
Ключові слова: аудит, облікові викривлення, доходи, дебіторська заборгованість, помилка, шахрайство,
аудиторські процедури.
Fesenko V.V., Riabko Yu.A. IDENTIFICATION OF ACCOUNTING MANIPULATION IN OPERATIONS OF
SALES
Purpose. Analysis the influence of accounting distortions of income and receivables with investigation ways of
their identification in the audit process.
Methodology of research. The theoretical basis of the research is the scientific works of domestic and foreign
scientists. In the process of research, general scientific and specific methods were used, in particular: theoretical
generalization and comparison (for disclosure of the essence and types of accounting fraud in sales transactions); logic,
analysis and synthesis (for the formation of a system of sources and non-financial symptoms of accounting
manipulation); induction and deduction (to determine the effect of accounting distortions on reporting indicators);
systematization and generalization (in forming the findings of the study).
Findings. The main schemes of manipulation in accounting of sales operations and effective identification
procedures based on non-financial indicators were determined. The fraudulent schemes with accounting data in sales in
accordance with their influence on enterprise financial reporting data were detailed. The sources and non-financial signs
of accounting distortions in sales are summarized. It is determined that analytical procedures and research of nonfinancial indicators allows to identify fraud more effectively.
Originality. The originality is to establish a link between the causes of the existence of distortions in the financial
statements, the motives and the appropriate forms of distortion because of manipulations with income indicators. The
most effective audit procedures based on the analyze the non-financial information are selected.
Practical value. The obtained results of the research are the basis for improving the audit of the accounting
distortions of income and receivables.
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Фесенко В.В., Рябко Ю.А. АУДИТОРСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ УЧЕТНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ В
ОПЕРАЦИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель. Анализ влияния учетных искажений показателей доходов и дебиторской задолженности и
определение способов их идентификации в процессе аудиторской проверки.
Методика исследования. Теоретической основой исследования послужили научные труды
отечественных и зарубежных ученых. В процессе исследования применялись общенаучные и специфические
методы, в частности: теоретического обобщения и сравнения (для раскрытия сути и видов учетных махинаций в
операциях реализации); логики, анализа и синтеза (для формирования системы источников и нефинансовых
симптомов учетных манипуляций); индукции и дедукции (для определения влияния учетных искривлений на
показатели отчетности); систематизации и обобщения (при формировании выводов исследования).
Результаты. Определены основные схемы манипулирования в учете операций реализации и
эффективные процедуры их идентификации на основе нефинансовых индикаторов. Детализированы
мошеннические схемы с учетными данными в операциях реализации в соответствии с их влиянием на
показатели отчетности предприятий. Обобщено источники и нефинансовые симптомы учетных искажений в
операциях реализации. Определено, что аналитические процедуры и исследование нефинансовых индикаторов
позволяет идентифицировать факты мошенничества более эффективно.
Научная новизна заключается в установлении связи между причинами существования искажений в
финансовой отчетности, мотивами и соответствующими формами совершения искажений вследствие
манипулирования с показателями доходов. Согласно этому подобраны наиболее эффективные аудиторские
процедуры с выделением необходимости анализа нефинансовой информации при выявлении учетных
искажений.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования являются основой для
совершенствования аудиторской проверки учетных искажений показателей доходов и дебиторской
задолженности.
Ключевые слова: аудит, учетные искажения, доходы, дебиторская задолженность, ошибка,
мошенничество, аудиторские процедуры.
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ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО
АУДИТУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання, до яких, перш за все, слід віднести
підвищення економічного потенціалу суспільства, при якому закономірно зростає роль вищих органів
фінансового контролю та результативності їх діяльності, сприяють розвитку державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм. Його розвиток дає можливість здійснювати контроль за
використанням бюджетних коштів, виявляти недоліки щодо їх використання та усувати виявлені
відхилення. Тому державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм відіграє важливу роль в
процесі ефективного використання бюджетних коштів. Він дозволяє оцінити ступінь досягнення
запланованих результатів і надати пропозиції щодо ефективного використання фінансових ресурсів.
Виходячи з цього, виникає гостра необхідність в оцінці стану його розвитку та розробці і
прийнятті комплексу заходів щодо вдосконалення проведення державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню розвитку державного аудиту виконання
бюджетних програм присвячено багато праць вчених та практиків. Так, проблемам упровадження
внутрішнього та зовнішнього державного аудиту присвячені праці таких вітчизняних вчених, як:
І. К. Дрозд [3], В. Ф. Максімова [4], І. Ю. Чумакова [8] та інших. Теоретико-методичні засади
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм висвітлені в працях таких вітчизняних


Науковий керівник: Дікань Л.В. – к.е.н., проф. кафедри економічного консалтингу
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вчених, як: Л. В. Дікань [2], В. В. Бурцев [1], О. А. Шевчук [10], Л. В. Сухарева [6], А. В. Хмельков [7],
Ю. Б. Слободяник [5] та багатьох інших. Проте й досі залишаються відкритими питання оцінки рівня
його розвитку, що й обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки рівня розвитку
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність держави багато в чому залежить
від того, як вона розпоряджається фінансовими і матеріальними ресурсами, які суспільство довірило в
управління. Ось чому сучасний етап реформування державних фінансів супроводжується розвитком
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, який дозволяє контролювати не тільки
цільовий характер державних витрат, але і оцінювати їх результативність.
В той же час зміни, що відбуваються в теоретико-методичних засадах державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм на кожному з етапів його розвитку потребують певної оцінки
рівня його розвитку.
Це дозволить не тільки визначити його ефективність чи результативність, а в цілому сформує
уявлення про зміну у філософії контролю та дасть чітке бачення ступеня наближення методології
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм до міжнародних стандартів.
Що стосується оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм, то варто зауважити, що автором під нею розуміється ступінь досягнення вектору розвитку,
вона передбачає розрахунок комплексу показників. Тому автором пропонується методичний підхід, в
основі якого лежить наступна послідовність оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм (рис. 1).
Оцінка рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм

1

2

3

Обґрунтування показників для оцінки рівня розвитку державного фінансового бюджетних
програм
Оцінка рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм за
допомогою метода таксономії

Інтерпретація результатів оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм

Рис. 1. Схема методичного підходу до оцінки рівня розвитку державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм
Джерело: запропоновано автором

Необхідно зауважити, що реалізація запропонованого методичного підходу дозволить:
збільшити обґрунтованість та якість управлінських рішень щодо подальших напрямів розвитку
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програма та підвищити його ефективність.
Оцінку рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм проведемо
за результатами діяльності Державної аудиторської служби України за 2011-2016 рр. за допомогою
методу таксономії. Порядок розрахунку рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм за допомогою методу таксономії наведений на рис. 2.
Як випливає з рис. 2, для оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм, перш за все необхідно обґрунтувати показники такої оцінки. Автором було
обґрунтовано 12 показників, які характеризують рівень розвитку державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм. До цих показників належать: питома вага державних фінансових
аудитів виконання бюджетних програм в загальній кількості контрольних заходів; питома вага
державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм в загальній кількості державних
фінансових аудитів; питома вага сум, виявлених державним фінансовим аудитом виконання
бюджетних програм фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів
в загальній сумі виявлених фінансових порушень; питома вага сум, усунутих фінансових порушень,
що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, виявлених державним фінансовим аудитом
виконання бюджетних програм в загальній сумі усунутих фінансових порушень; питома вага суми
економічного ефекту від пропозицій за результатами державних фінансових аудитів виконанням
бюджетних програм в сумі економічного ефекту від впровадження результатів державних фінансових
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аудитів; коефіцієнт розвитку державних аудиторів; коефіцієнт достатності кадрового забезпечення
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм; коефіцієнт залучення незалежних
експертів до проведення державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм; коефіцієнт
упровадження аудиторських рекомендацій за результатами державних фінансових аудитів виконання
бюджетних програм; питома вага державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм,
планування яких проводиться з урахування вимог міжнародних стандартів в загальній кількості
проведених державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм; коефіцієнт дотримання
строків проведення державних фінансових аудитів виконання бюджетних програм [9].
Порядок оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
за допомогою метода таксономії

1

формування системи вихідних та стандартизованих
стандартизований показник розраховується за формулою (1):

даних.

При

цьому

x ij  x j

x ij 
'



j
,
де xij – значення j-го признака для i-го об’єкта;
x j - середньоарифметичне значення j-ої ознаки;
 j - середньоквадратичне відхилення j-ої ознаки.

(1)

2
диференціація ознак матриці на стимулятори і дестимулятори;

3

4

побудова вектора-еталона (Р0). Елементи цього вектора мають координати Х0і та
формуються із значень показників за формулою (2):
(2)
'
'Р = (х01, х02,х03,…,х0m),
x
x 0
деx0j = max ij , якщо j  I; x0j = min ij , якщо j  I;

визначається відстань між і-им об'єктом і об'єктом еталона (ki0). Така відстань
розраховується за формулою (3):
m

 (x

ki0 

'
ij

 x ij )

2

(3)

j 1

5

визначається значення таксономічного показника.
розраховується за формулою (4):
ki = 1 – ki0/k0 ,
де k0 =

k0

Таксономічний

показник
(4)

+ 2× 0;

n

k
k0=

i 1

i0

;



n

0

=

 (k

i0

 k i0 )

2

n

Рис. 2. Порядок розрахунку рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм за допомогою метода таксономії
Джерело: запропоновано автором

Після обґрунтування показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм необхідно сформувати систему вихідних даних та стандартизувати її. Розрахунки
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таксономічного показника робилися в пакеті MS Excel. Система вихідних даних наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Система вихідних даних для оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм методом таксономії
Рік

Показники
Питома вага ДФАВБП загальній кількості
контрольних заходів
Питома вага ДФАВБП в загальній кількості
державних фінансових аудитів
Коефіцієнт виконання плану ДФАВБП
Питома вага сум, виявлених ДФАВБП фінансових
порушень, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів в загальній сумі виявлених
фінансових порушень
Питома вага сум, усунутих фінансових порушень,
що призвели до втрат фінансових і матеріальних
ресурсів, виявлених ДФАВБП в загальній сумі
усунутих фінансових порушень
Питома вага суми економічного ефекту від
пропозицій за результатами ДФАВБП в сумі
економічного
ефекту
від
впровадження
результатів державних фінансових аудитів
Коефіцієнт розвитку державних аудиторів

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,0039

0,0040

0,0054

0,0013

0,0060

0,0071

0,1933

0,2135

0,2482

0,1422

0,1727

0,1557

0,9630

0,9268

1,0000

0,9394

1,0435

0,9500

0,0039

0,0040

0,0054

0,0019

0,0060

0,0071

0,0039

0,0040

0,0054

0,0040

0,0060

0,0071

0,0001

0,0001

0,0002

0,0001

0,0003

0,0004

0,8253

0,8705

0,5796

0,5942

0,5834

0,5566

0,7346

0,7691

0,8197

0,4516

0,2083

0,1053

0,0013

0,0060

0,0071

0,0323

0,1667

0,2105

0,7742

0,8333

0,8947

Коефіцієнт достатності кадрового забезпечення
ДФАВБП
0,8161
0,8785
0,8594
Коефіцієнт залучення незалежних експертів до
проведення державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм ДФАВБП
0,6538
0,4737
0,6286
Коефіцієнт
упровадження
аудиторських
рекомендацій за результатами ДФАВБП
0,0039
0,0040
0,0054
Питома
вага
ДФАВБП, планування
яких
проводиться з урахування вимог міжнародних
стандартів в загальній кількості проведених
ДФАВБП
0,0286
Коефіцієнт дотримання строків проведення
ДФАВБП
0,8846
0,7895
0,8000
Джерело: розраховано автором на основі даних Держаудитслужби України

Для визначення стандартизованих даних були розраховані середнє значення, дисперсія й
середньоквадратичне відхилення для кожного показника в системі вихідних даних. При цьому
'

стандартизований показник (

xij

) розраховувався за формулою (5):

x ij 
'

x ij  x j



j

,

(5)

де xij – значення j-го ознаки для i-го об’єкта;

xj



- середньоарифметичне значення j-ої ознаки;
j

- середньоквадратичне відхилення j-ої ознаки.

Після стандартизації даних ознаки матриці диференціювалися на стимулятори й дестимулятори.
Основою такого розподілу був характерний вплив кожного з індикаторів на рівень розвитку
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. У даному випадку всі показники є
стимуляторами.
На наступному етапі оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм проводилася побудова вектора-еталона (Р0). Для цього, як випливає з рис. 2, зі
значень ознак матриці відбиралися найбільші та найменші значення в залежності від того, чи є
показник стимулятором, чи дестимулятором відповідно. Після чого визначалася відстань між і-им
об'єктом і об'єктом еталона (ki0).
Останнім етапом оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних
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програм було визначення значення таксономічного показника (рис. 2).
Динаміка таксономічного показника, що визначає рівень розвитку державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм, наведена на рис. 3.

Рис. 3. Динаміка таксономічного показника, що визначає рівень розвитку державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм за 2011-2016 рр.
Джерело: побудовано автором на основі даних Держаудитслужби України

Аналізуючи динаміку таксономічного показника, що визначає рівень розвитку державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм за 2011-2016 рр., наведену на рис. 3, доцільно
звернути увагу, що у 2014 році спостерігається стрімке його падіння. На думку автора, пояснюється це
тим, що саме у цьому році проводилася велика кількість контрольних заходів, а саме перевірок
державних закупівель, тому найбільша частка виявлених та усунутих фінансових порушень, а також
запропонованих та врахованих рекомендацій припала саме на цю форму державного фінансового
контролю.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, автором розроблено методичний підхід
до оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. В подальших
дослідженнях планується розробити механізм розвитку державного фінансового аудиту бюджетних
програм.
Бібліографічний список
1.Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля Российской
Федерации / В.В. Бурцев. – М., 2002. – 496 с.
2.Дікань Л.В. Контроль в бюджетних установах : [підручник] / Л.В. Дікань. – Х. : ВД «ІНЖЕК»,
2013. – 292 с.
3.Дрозд І.К. Контроль економічних систем / І.К. Дрозд. – К. : Імекс-ЛТД, 2004. - 312 с.
4.Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства –
системний підхід до розвитку / В.Ф. Максімова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.
5.Слободяник Ю.Б. Формування системи державного аудиту в Україні : [монографія] /
Ю.Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2014. – 321 с.
6.Сухарева Л.О. Державний аудит ефективності: системність, організація, методика :
[монографія] / Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 289 с.
7.Хмельков А.В. Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні :
[монографія] / А.В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 292 с.
8.Чумакова І.Ю. Аудит ефективності у державному фінансову контролі зарубіжних країн /
І.Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2007. - № 8. – С. 137-146.
9.Шевченко І.О. Обґрунтування показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудита
виконання бюджетних програм / І.О. Шевченко // Ефективна економіка : [електронне наукове фахове
видання].
–
2017.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5812.
10. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль: питання теорії і практики : [монографія] /

135

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 4’2017[37]
Міжнародний науково-виробничий журнал

О.А. Шевчук. – К. : УБС НБУ, 2013. – 431 с.
References
1. Burtsev, V.V. (2002), Organizatsiia sistemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolia Rossiyskoy
Federatsii [Organization of the system of state financial control of the Russian Federation], Moscow, Russia,
496 p.
2. Dikan, L.V. (2013), Kontrol v biudzhetnykh ustanovakh [Control in budgetary institutions], textbook,
VD “INZhEK”, Kharkiv, Ukraine, 292 p.
3. Drozd, I.K. (2004), Kontrol ekonomichnykh system [Control of economic systems], Imeks-LTD, Kyiv,
Ukraine, 312 p.
4. Maksimova, V.F. (2005), Vnutrishnii kontrol ekonomichnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva –
systemnyi pidkhid do rozvytku [Internal control of the economic activity of an industrial enterprise is a
systemic approach to development], AVRIO, Kyiv, Ukraine, 264 p.
5. Slobodianyk, Yu.B. (2014), Formuvannia systemy derzhavnoho audytu v Ukraini [Formation of the
system of state audit in Ukraine], monograph, FOP Natalukh A.S., Sumy, Ukraine, 321 p.
6. Sukhareva, L.O. and Fedchenko, T.V. (2013), Derzhavnyi audyt efektyvnosti: systemnist,
orhanizatsiia, metodyka [State Audit of Effectiveness: systematic, organization, methodology], monograph,
DonNUET, Donetsk, Ukraine, 289 p.
7. Khmelkov, A.V. (2012), Formuvannia tsilisnoi systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini
[Formation of the Integrated System of Public Financial Control in Ukraine], monograph, KhNU imeni
V.N. Karazina, Kharkiv, Ukraine, 292 p.
8. Chumakova, I.Yu. (2007), “Audit of efficiency in the state financial control of foreign countries”,
Finansy Ukrainy, no. 8, pp. 137-146.
9. Shevchenko, I.O. (2017), “Substantiation of indicators of assessment of the level of development of
the state financial audit of the execution of budget programs”, Efektyvna ekonomika : [elektronne naukove
fakhove vydannia], available at: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5812
(access date October 30, 2017).
10. Shevchuk, O.A. (2013), Derzhavnyi finansovyi kontrol: pytannia teorii I praktyky [State financial
control: issues of theory and practice], monograph, UBS NBU, Kyiv, Ukraine, 431 p.
Шевченко І.О. ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Мета. Розробка методичного підходу до оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм.
Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі
методи: спостереження (для вивчення стану рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання
бюджетних програм); теоретичного узагальнення і порівняння (для визначення впливу на оцінку рівня розвитку
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм); аналізу і синтезу (для визначення системи
вихідних даних для оцінки рівня розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм методом
таксономії); групування та деталізації (для побудови діаграми динаміки таксономічного показника).
Результати. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня розвитку державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм. Визначено порядок розрахунку рівня розвитку державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм за допомогою методу таксономії, при цьому сформовано систему вихідних даних
та стандартизовано її. Представлено динаміку таксономічного показника, що визначає рівень розвитку
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм.
Наукова новизна. Запропоновано методичний підхід оцінювання рівня розвитку державного фінансового
аудиту виконання бюджетних програм, реалізація якого дозволить підвищити обґрунтованість та якість
управлінських рішень щодо подальших напрямів розвитку державного фінансового аудиту виконання бюджетних
програм і його ефективність в цілому.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані в роботі Державної аудиторської
служби України при проведенні державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, що дозволить
підвищити ефективність та якість управлінських рішень щодо подальших напрямів розвитку державного
фінансового аудиту виконання бюджетних програм.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, державний фінансовий аудит, бюджетна програма,
фінансовий контроль, розвиток.
Shevchenko I.O. EVALUATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCIAL AUDIT FOR
THE IMPLEMENTATION OF BUDGET PROGRAMS
Purpose. Development of methodical approach to assessing the level of development of the state financial audit
of budget programs execution.
Methodology of research. In order to achieve this goal, the following methods have been used in the research
process: observation (for studying the state of the state financial audit performance of budget programs implementation);
theoretical synthesis and comparison (to determine the impact on the assessment of the level of development of the
public financial audit of the execution of budget programs); analysis and synthesis (to determine the system of output
data for assessing the level of development of the state financial audit of budget programs implementation by taxonomy
method); grouping and detailing (for constructing a taxonomy chart dynamics dynamics).
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ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
Findings. The methodical approach to assessing the level of development of the state financial audit of budget
program execution is proposed. The procedure of calculation of the level of development of the state financial audit of
execution of budget programs with the help of taxonomy method is defined, thus the system of initial data is formed and
standardized. The dynamics of the taxonomic indicator, which determines the level of development of the state financial
audit of execution of budget programs, is presented.
Originality. The methodical approach to assessing the level of development of the state financial audit for
implementation of budget programs is proposed, implementation of which will increase the reasonableness and quality of
managerial decisions regarding further directions of development of the state financial audit of budget program execution
and its efficiency in general.
Practical value. The results of the study can be used in the work of the State Audit Office of Ukraine in
conducting the state financial audit of budget programs implementation, which will increase the efficiency and quality of
management decisions regarding further directions of development of the state financial audit of execution of budget
programs.
Key words: state financial control, state financial audit, budget program, financial control, development.
Шевченко И.А. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
Цель. Разработка методического подхода к оценке уровня развития государственного финансового аудита
выполнения бюджетных программ.
Методика исследования. Для достижения поставленной цели в процессе исследования применены
следующие методы: наблюдение (для изучения состояния уровня развития государственного финансового
аудита выполнения бюджетных программ); теоретического обобщения и сравнения (для определения влияния на
оценку уровня развития государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ); анализа и
синтеза (для определения системы исходных данных для оценки уровня развития государственного финансового
аудита выполнения бюджетных программ методом таксономии); группировки и детализации (для построения
диаграммы динамики таксономического показателя).
Результаты. Предложен методический подход оценки уровня развития государственного финансового
аудита выполнения бюджетных программ. Определен порядок расчета уровня развития государственного
финансового аудита выполнения бюджетных программ с помощью метода таксономии, при этом сформирована
система исходных данных и проведена еѐ стандартизация. Представлена динамика таксономического
показателя, определяющего уровень развития государственного финансового аудита выполнения бюджетных
программ.
Научная новизна. Предложен методический подход оценки уровня развития государственного
финансового аудита выполнения бюджетных программ, реализация которого позволит повысить обоснованность
и качество управленческих решений относительно дальнейших направлений развития государственного
финансового аудита выполнения бюджетных программ и его эффективность в целом.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в работе
Государственной аудиторской службы Украины при проведении государственного финансового аудита
выполнения бюджетных программ, что позволит повысить эффективность и качество управленческих решений
относительно дальнейших направлений развития государственного финансового аудита выполнения бюджетных
программ.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный финансовый аудит,
бюджетная программа, финансовый контроль, развитие.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
Постановка проблеми. Ринок продукції свинарства об’єднує навколо себе багато галузей
економіки та соціальної сфери, а також надає інформацію про стан сільськогосподарського
виробництва, м’ясопереробної промисловості та роздрібної торгівлі. Як багатоаспектний та складний
елемент агропродовольчого ринку, ринок продукції свинарства повинен мати власну методологію
дослідження. Відомо, кожний науковий елемент та предмет, який необхідно вивчити, потребує
певного методу його пізнання. За широкого підходу методології вона включає в себе загально
філософський метод пізнання, пов’язуючи між собою основні принципи наукового мислення, до яких
відносять індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, аналогію, порівняння, експеримент та ін. Перелічені
методи дають змогу побудувати логічну систему прогнозування, необхідну для одержання конкретних
результатів, здійснити діалектичний процес пізнання – від абстрактного до конкретного, від явища до
сутності, від простого до складного, а від них до практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні аспекти функціонування
агропродовольчого ринку та продукції свинарства зокрема висвітлено у працях В. Андрійчука,
В. Галушки, А. Діброви, С. Дусановського, Г. Калетніка, С. Кваші, М. Корецького, М. Латиніна,
Ю. Лопатинського, Ю. Лупенка, Т. Осташко, Б. Пасхавера, М. Пугачова, М. Талавирі, П. Саблука,
О. Скидана, О. Шебаніної, О. Шпичака, О. Шпикуляка, О. Шубравської та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій підтверджує вагомість останніх наукових результатів.
Одночасно підтверджено доцільність продовження вивчення поставленої проблеми, зокрема
повнішого визначення методологічних засад дослідження ринку продукції свинарства.
Постановка проблеми. Метою дослідження є розробка методологічних положень щодо
розвитку та функціонування ринку продукції свинарства в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. У нашому розумінні ринок продукції свинарства є
системою економічних відносин у сфері виробництва, переробки і реалізації м’яса свиней та продуктів
його переробки, а також продажу живих тварин і племінного молодняку. Ці відносини складаються за
участі держави та під впливом зовнішньоекономічного середовища.
Окрім того, розроблена нами стратегія розвитку ринку продукції свинарства набуває ознак
концептуальної моделі довгострокового розвитку ринку, в якій логічно обґрунтовано з урахуванням
існуючих тенденцій та наявних ресурсів заходи, що відповідають поставленим цілям і завданням
розвитку племінної бази вітчизняного свинарства та заміщення зарубіжних генетичних ресурсів на
внутрішньому ринку на основі інтенсифікації селекційного процесу в галузі та побудови ефективної
моделі управління генетичними ресурсами, створення ринкової інфраструктури, підвищення якості та
розширення асортименту шляхом глибокої переробки, зниження витрат на виробництво й обіг, що
сприятиме повнішому забезпеченню споживачів продукцією галузі.
Вирішення поставлених завдань дасть можливість сформувати стратегію розвитку ринку
продукції свинарства як сукупність довгострокових цілей щодо ефективного використання виробничих
ресурсів з метою підвищення ефективності функціонування досліджуваного підкомплексу,
конкурентоспроможності кінцевої продукції та покращення забезпечення населення країни продукцією
галузі в обсягах, необхідних для економічного зростання та соціального розвитку сільських територій.
Наша позиція полягає в тому, що стратегія розвитку свинарства пов’язана із досягненням цілей
першого та другого рівнів. Так, цілями першого рівня є досягнення ефективного функціонування
підкомплексу свинарства на інноваційній основі; формування експортного потенціалу; підвищення
якості та конкурентоспроможності продукції.
Цілі другого рівня: покращення структури харчування населення країни за рахунок підвищення
частки м’яса свиней та м’ясопродуктів; виробництво м’ясної продукції з урахуванням споживчого
попиту та тенденцій його зміни. Реалізація стратегії розвитку досліджуваного підкомплексу
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передбачає здійснення державою низки заходів та механізмів економічного, соціального,
організаційного характеру, що в сукупності формуватимуть політику держави щодо розвитку
досліджуваного ринку.
Узагальнимо методологічні засади дослідження ринкових відносин та ідентифікуємо їхні
складові. Так, у найбільш загальному вигляді методологія – це деяка сукупність філософських методів
пізнання, що охоплює індуктивний метод Ф. Бекона, раціоналістичний метод Р. Декарта, діалектичний
метод Сократа, Г. Гегеля, К. Маркса, феноменологічний метод Е. Гуссерля, системний метод
Л. Берталанфі, У. Ешбі, Т. Парсонса та ін. Отже, методологія розглядається як система методів
пізнання, в тому числі й конкретних, тобто це певна сукупність методів діяльності. Недолік такого
підходу полягає в тому, що методологія звужується до розуміння лише методів пізнання, а
методологічні принципи, теорії та парадигми залишаються поза увагою.
Існує також підхід, який розглядає методологію як загальну теорію методів пізнання. Так,
В. Кохановський зазначає: «Методологія як загальна теорія методу формувалася в зв’язку з
необхідністю узагальнення і розробки тих методів, засобів і прийомів, які були відкриті в філософії,
науці та інших формах діяльності людей» [1, с. 170].
Під методологією розуміють цілісну систему, складові якої мають специфічне цільове
призначення, пов’язане з реалізацією діяльності. Дане трактування заслуговує на увагу, оскільки воно
об’єднує всі основні її складові.
Схожою є позиція, відповідно до якої методологія розглядається як багаторівнева система,
перший рівень якої посідає філософська методологія, далі – загальнонаукова методологія, а на
найнижчому рівні – методологія галузевих видів науки [2]. Зазначимо, що ця ієрархія має системний
характер, оскільки всі її рівні утворюють цілісний методологічний організм, а галузева методологія
постійно підтримується філософською та загальнонауковою методологією.
За підходом В. Шейко і Н. Кушнаренко, методологія зводиться до мети, змісту і методів
дослідження. Так, «… методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які
забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси і
явища» [3]. Із цією думкою не можна повністю погодитися, оскільки в цьому разі не враховуються всі
складові методології.
Як зазначається в економічній літературі, методологія є вченням про структуру, логічну
організацію, методи та засоби діяльності. Методологія науки – це вчення про принципи побудови,
методи, форми організації та способи наукового пізнання [4]. Зазначимо, що сучасна наука тлумачить
методологію як: сукупність теоретичних принципів, логічних прийомів і конкретних способів
дослідження; науку про методи, вчення про правила мислення при створенні теорії науки; систему
теорій, принципів, законів і категорій, що відображають процес пізнання [5].
Методологія дослідження ринку продукції свинарства нами розглядається як специфічна сфера
діяльності, яку не можна зводити лише до методів управління, під якими «розуміються способи і
прийоми аналізу та оцінки управлінських ситуацій, використання правових, економічних та
організаційних форм впливу на попит та пропозицію на ринку, а також поведінку суб’єктів ринку, їхні
відносини та зв’язки» [6].
Методологію наукового дослідження економічного явища можна розглядати як систему, яка
повинна виконати три взаємопов’язані функції. Перша із них передбачає одержання, створення нового
знання, яке реалізується на основі загальнонаукових методів і загальнофілософських форм і
принципів пізнання. Друга функція полягає у структуруванні нового знання у вигляді нових понять,
категорій, теоретичних ідей, гіпотез, теорій. Третя функція передбачає організацію використання
одержаних знань у суспільному житті та практичній діяльності.
Щодо ринку продукції свинарства, то методологічні засади можна розглядати через:
 з’ясування закономірностей та об’єктивних процесів, які відбуваються на ринку продукції
свинарства, розгляд цих особливостей у межах певних наукових концепцій і методів; створення
раціональної моделі ринку продукції свинарства, яка б дала змогу запропонувати теоретичні та
методичні розробки щодо освоєння нових аспектів ринку, розробити стратегію розвитку, прогнозувати
можливі процеси та явища на ньому;
 виявлення ймовірних конфліктів і ризиків для суб’єктів ринку продукції свинарства, надавши
пріоритетності економічній доцільності та підвищенню ефективності використання ринкових принципів,
при цьому не виключаючи правові норми. Правовий захист більшою мірою повинен стосуватися
кінцевого споживача;
 удосконалення законодавчих актів і процедур, якими керуються суб’єкти на ринку продукції
свинарства. Завдання полягає в оцінці наслідків прийняття нових законів і нормативних актів, які
можуть впливати на інституційну складову;
 розгляд галузі свинарства (вирощування свиней) як матеріальної бази ринку, його вивчення та
аналіз повинні бути органічно пов’язаними, що дасть змогу забезпечити стабільний розвиток та
нейтралізувати «провали ринку».
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На наше переконання, зазначені вимоги визначають необхідність розробки додаткових способів
дослідження ринку продукції свинарства, які б ефективно доповнювали вже існуючі методичні підходи.
За авторським підходом, методологія ринку продукції свинарства полягає в тому, що він
розглядається нами, по-перше, як ринок у загальноекономічному розумінні; по-друге, як специфічний
ринок, основним завданням якого є задоволення потреб населення. Виходячи із цього, методологія
дослідження повинна спиратися на методи вивчення ринку та на методи вивчення процесів,
пов’язаних із виробництвом і доведенням продукції свинарства до споживачів.
Окрім того, особливість та специфічність ринку продукції свинарства, численність продуктів, які
пропонуються на ньому, зумовлюють необхідність визначення типу конкурентних відносин, що
домінують на даному ринку. Виявити тип ринку можна за різними методичними підходами. Наприклад,
за оцінки пріоритетів маркетингової діяльності підприємств досліджуваної галузі – суб’єктів ринкових
відносин і шляхом зіставлення параметрів моделі конкуренції та основних параметрів досліджуваного
ринку.
До параметрів, за допомогою яких можна визначити тип конкуренції, відносимо: кількість
продавців і покупців, рівень диференціації та стандартизації продукції, частки підприємств на ринку,
сумарні частки великих компаній, ступінь взаємозалежності конкурентів, ефект економії на витратах,
ефективність масштабу виробництва, параметри цінової політики, рівень регулювання ринку
державою.
Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку продукції свинарства потребує інформаційного
забезпечення, що містить дані про окремі товарні групи, а також загальні обсяги виробництва, про
структуру виробництва та його обсяги за товаровиробниками, а також дані про кількість підприємствтоваровиробників окремих видів продукції. Методичною базою оцінки ступеня інтенсивності
конкуренції є показники, що характеризують рівень розподілу ринкових часток між господарюючими
суб’єктами галузі, та показники оцінки ступеня економічної концентрації, а саме: частка ринку
підприємства; коефіцієнт відносної частки ринку; коефіцієнт концентрації; коефіцієнт ГерфіндаляГіршмана; коефіцієнт відносної концентрації.
На основі переліченої вище системи узагальнених показників визначається стан ринку, ступінь
його концентрації або монополізації. За результатами аналізу формується інформація про стан
ринкової структури та рівня її концентрації.
На підставі оцінки цієї інформації можна аналізувати рівень інтенсивності конкуренції й
розробити управлінські рішення про необхідність та характер втручання у процеси формування
конкурентних відносин на вітчизняному ринку продукції свинарства.
Ринок продукції свинарства формується під впливом численних внутрішніх та зовнішніх
факторів. Тому його оцінювання необхідно проводити на основі багатофакторного аналізу, який
враховує різнобічні сторони процесів і явищ, що відбуваються на ньому. Доцільно вибрати об’єктивні
критерії, які можуть бути загальними та частковими. Загальні повинні характеризувати основні цілі
функціонування ринку, часткові – оцінити окремі напрями його розвитку.
Основною метою функціонування ринку продукції свинарства варто вважати забезпечення
населення високоякісною продукцією: продуктами забою та виробленою м’ясопродукцією в основному
за рахунок розвитку вітчизняного виробництва. Реалізація цієї мети може бути відображена через
систему показників, які характеризують усю сукупність процесів, тенденцій та явищ. Так, на основі
вивчення даних про виробництво свинини у країні та обсяги її ввезення можна визначити рівень
насичення вітчизняного ринку продукції свинарства імпортною продукцією; на основі динаміки
поголів’я та обсягів виробництва свинини виявити загальні тенденції розвитку свинарства. Порівняння
показників собівартості 1 ц реалізованого м’яса свиней із виручкою від реалізації цієї продукції дає
можливість оцінити рентабельність галузі свинарства.
Структурно ринок продукції свинарства може бути представлений трьома спеціалізованими
ринками: племінної продукції свинарства; живих тварин і продуктів їх забою. Нами розглядатимуться
всі три ринки як взаємопов’язані і взаємозалежні.
Дослідження економічної кон’юнктури є основою обґрунтування управлінських рішень на мікро-,
мезо- та макроекономічному рівнях функціонування соціально-економічної системи. На
мікроекономічному рівні аналіз кон’юнктури ринку здійснюється з метою обґрунтування тактичних та
стратегічних завдань окремих господарюючих суб’єктів. Як правило, це аналіз і прогнозування
процесу відтворення окремих товарів у заданих географічних межах. Часові межі аналізу та
прогнозування кон’юнктури визначені коротко-, середньо- та довгостроковою перспективою.
Одним із першочергових напрямів дослідження кон’юнктури традиційно є вивчення динаміки
попиту та пропозиції. Не менш вагомий показник – це темпи економічного росту. Глобалізація світової
торгівлі та міжнародний поділ праці вносять корективи у визначення просторових меж кон’юнктури.
Доведено, що кон’юнктура світових ринків впливає на кон’юнктуру ринків усередині країни. Питання
щодо необхідності та можливості використання формалізованих методів при аналізі економічних
процесів розглядалися багатьма вітчизняними та іноземними дослідниками [7]. Набула розвитку
концепція «evidence-based economics» – «економіки, що базується на доказах», тобто
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використовується принцип доказовості на будь-якому рівні прийняття рішень – від державної політики
до програми розвитку елемента соціуму [8].
Моделі динаміки економічної кон’юнктури досліджуються у роботах М.Д. Кондратьєва [9], який
обґрунтував можливість використання кривої для опису основних тенденцій динаміки національного
господарства. Основою доказу є вивчення рядів динаміки таких інтегральних економічних показників,
як національний капітал, рівень технологічного розвитку, чисельність населення.
Узагальнення праць М.Д. Кондратьєва дає змогу виділити такі методологічні за сутністю
системні принципи дослідження кон’юнктури. Принцип зворотного зв’язку – при дослідженні динаміки
кон’юнктури необхідно враховувати те, що дослідження кривої кон’юнктури є дослідженням процесів у
взаємному їх зв’язку [9]. Принцип повноти множини досліджуваних показників передбачає визначення
кількості показників – індикаторів зміни кон’юнктури, для чого необхідно використовувати всі показники
економічної реальності, які є об’єктом економічної науки і які так чи інакше є зворотними процесами.
Принцип достатності статистичної інформації означає, що окремі елементи в їх зміні настільки є
близькими, що немає потреби усіх їх враховувати.
Принцип нерозривності статики та динаміки досліджуваної системи, що випливає із
сформульованого М.Д. Кондратьєвим [9] загального визначення кон’юнктури: «під економічною
кон’юнктурою кожного моменту ми розуміємо напрям та ступінь зміни сукупності елементів
народногосподарського життя порівняно із попереднім моментом, … якщо ми візьмемо послідовний
ряд таких моментів, то одержимо … систему кривих, яка буде характеризувати … хід кон’юнктури».
Принцип ієрархічності поняття «кон’юнктури», що ґрунтується на видових визначеннях
кон’юнктури, передбачає розгляд кон’юнктури світового господарства, національного господарства
або кон’юнктури окремої галузі.
Принцип урахування впливу зовнішнього середовища, що виявляється при аналізі галузевої
кон’юнктури і випливає із визначень простої та диференційованої кон’юнктури М.Д. Кондратьєвим
означає: «під простою спеціальною кон’юнктурою ми розуміємо напрям і ступінь зміни сукупності
елементів цієї галузі у даний момент порівняно із попередніми періодами; … під диференційованою
кон’юнктурою ми розуміємо просту кон’юнктуру цієї галузі, але взяту відносно або порівняно із
кон’юнктурою інших галузей, із якими у даному випадку можливим і доцільним є зіставлення [9];
«поняття простої спеціальної кон’юнктури виражає перебіг сприятливих обставин функціонування та
розвитку галузі, поняття диференційної кон’юнктури характеризує відносний стан цієї галузі серед
інших, воно вказує, у яких галузях є найбільш сприятливий перебіг обставин і які галузі внаслідок
цього будуть найбільш потужними центрами залучення капіталу та праці, які галузі будуть
накопиченням економічної потужності та багатства» [9].
Вищезазначені методологічні принципи узгоджуються із концепцією доказовості економічних
досліджень. Виділяють три основні завдання вивчення кон’юнктури ринку: аналіз фактичного стану та
зміни кон’юнктури; пояснення динаміки кон’юнктури з урахуванням незворотності еволюційних
процесів; прогнозування кон’юнктури. За М.Д. Кондратьєвим, основним методом аналізу та
прогнозування кон’юнктури є конкретно-емпіричний, у тому числі статистичний. При побудові теорії
кон’юнктури важлива абстрактна побудова схеми господарства, яка рівномірно еволюціонує.
Відповідно до нашого предмета дослідження, оцінити особливості стану вітчизняного ринку
продукції свинарства можна за такими параметрами:
 стан виробничого процесу в галузі свинарства та тенденції його розвитку, у тому числі
продукції переробки;
 обсяг, структура, рівень та динаміка окремих індикаторів споживання продуктів забою свиней
та продуктів їх промислової переробки;
 обсяги та структура розподілу доходів населення;
 обсяги та динаміка показників загальноекономічної кон’юнктури ринку продукції свинарства;
 природно-кліматичні, демографічні, соціальні, логістичні, релігійні та інші параметри.
Важливим завданням дослідження ринку продукції свинарства є встановлення параметрів
досягнення балансу між виробництвом та потребами споживачів. Тобто необхідно досягти балансу
попиту та пропозиції продукції свинарства згідно з основним законом ринку – відповідність попиту та
пропозиції. Для формалізації даного підходу використовуємо блок-схему як концептуальну модель
забезпечення збалансованості ринку продукції свинарства.
Запропонований концептуальний підхід до дослідження збалансованості ринку продукції
свинарства передбачає два етапи: перший – ретроспективний аналіз збалансованості ринків за
окремими видами продукції свинарства; другий – перспективний аналіз збалансованості ринку
продукції свинарства.
Ці етапи є логічно взаємопов’язаними, оскільки неможливо визначити перспективи розвитку
ринку продукції свинарства без його аналізу розвитку в межах визначеного ретроспективного періоду.
Вищезазначені етапи передбачають поглиблене дослідження ринку продукції свинарства як на основі
методів якісного аналізу, так і з використанням методів кількісного аналізу, що дає змогу розробити
управлінські рішення щодо забезпечення його збалансованості.
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Зазначимо, що перший етап налічує чотири блоки. Перший блок передбачає проведення
аналізу стану виробництва продукції свинарства та його ресурсного потенціалу з виробництва
основних видів продукції галузі. Вважаємо, що аналіз стану розвитку свинарства у країні передбачає
вивчення динаміки поголів’я за статевовіковими групами тварин, структури сільськогосподарських
підприємств за організаційно-правовими формами та рівнем концентрації поголів’я тварин. У
дослідженні доцільно виділити такі види продукції: живі тварини – тварини на відгодівлі різних
статевовікових груп, племінна продукція, продукти забою – свинина та сало, харчові та нехарчові
субпродукти, шкіра.
Водночас аналіз ресурсного потенціалу передбачає розгляд його складових: трудових і
земельних ресурсів, задіяних з метою виробництва кормів для галузі, основних та оборотних засобів,
що використовуються при виробництві продукції. Найважливішим аспектом цього блоку є аналіз
валового виробництва продукції галузі свинарства, а також в розрахунку на 1 особу.
Досить важливим аспектом є й оцінка ефективності виробництва продукції свинарства та
визначення основних чинників, які впливають на її підвищення.
Другий блок – аналіз платоспроможності населення країни – передбачає розгляд чисельності та
структури населення країни. З метою оцінки платоспроможності населення доцільно дослідити
динаміку сукупних та грошових доходів у цілому, а також середньодушових доходів як одного з
основних показників рівня життя населення. При вивченні доходів доцільно проаналізувати рівень
надходження грошових доходів та структуру джерел. Однією із ключових характеристик оцінки рівня
життя є прожитковий мінімум населення країни, його продовольчий кошик.
Важливим напрямом вивчення збалансованості ринку продукції свинарства є купівельна
спроможність споживачів на ринку на основі аналізу динаміки прибутковості підприємств-виробників,
рівня державної підтримки споживчого попиту, а також доступності кредитних ресурсів.
Третій блок – аналіз споживання продукції свинарства доцільно здійснити на основі вивчення
структури грошових витрат населення, а також витрат на харчування, зокрема на придбання свинини,
сала та м’ясопродуктів, виготовлених із них. При цьому слід проаналізувати динаміку обороту оптової
та роздрібної торговельної мережі та роздрібних продовольчих ринків. З метою проведення більш
детального аналізу доцільно використати дані бюджетної статистики, де населення представлено
домогосподарствами. Аналіз витрат передбачає його проведення не лише в цілому населенням
країни, але й міського та сільського, оскільки існує значна диференціація в обсягах та структурі їх
витрат. Важливе місце посідає аналіз середньодушових витрат на придбання свинини та сала, а
також середньодушове споживання цих продуктів.
З урахуванням нинішніх умов важливе місце в дослідженні рівня споживання продуктів забою
свиней відводиться оцінці самозабезпечення як за рахунок виробництва в особистому підсобному
господарстві домогосподарства, так і за рахунок надходження через мережу родинних і дружніх
взаємозв’язків.
Четвертий блок – оцінку балансу виробництва та споживання доцільно здійснити на основі
аналізу обсягів ввезення продукції свинарства на внутрішній ринок, а також їх вивезення за межі
країни, де слід визначити сальдо ввезення-вивезення продукції галузі. Основним питанням при оцінці
балансу виробництва та споживання свинини є розрахунок інтегральних оцінок середньодушового
виробництва і споживання, а цільовими показниками тут виступають раціональні норми споживання.
Одержані інтегральні оцінки відображають рівні виробництва і споживання, на основі яких можна
провести оцінку балансу їх виробництва та споживання, що склався упродовж досліджуваного
періоду.
На другому етапі алгоритму дослідження збалансованості ринку продукції свинарства доцільно
здійснити прогнозні розрахунки. На першому рівні необхідно спрогнозувати виробництво продукції
галузі. Вважаємо, що найбільш оптимальними моделями для даного прогнозу є лінійні трендові та
авторегресійні моделі, надійність яких можна оцінити за критерієм Фішера.
На другому рівні доцільно спрогнозувати попит, тобто середньодушовий платоспроможний
попит населення на продукцію досліджуваної галузі. У першу чергу при аналізі даних
ретроспективного періоду про середньодушовий дохід населення, середньодушове споживання цих
видів продукції треба побудувати функції споживчого попиту. Для цього можна скористатися так
званою функцією Слуцького, що має степеневу мультиплікативну залежність попиту на продукцію від
доходу і цін і є достатньо простою у використанні. За одержаними коефіцієнтами еластичності
можливо виявити міру чутливості попиту на основні види продукції свинарства від зміни цін і доходу. З
метою розробки прогнозу попиту першочергово слід спрогнозувати середньодушовий дохід
споживачів та ціни на основі адекватних моделей прогнозування, якими є лінійні авторегресійні моделі
з надійністю понад 95 %.
Третій рівень – забезпечення збалансованості попиту та пропозиції доцільно забезпечити на
основі визначення балансу між прогнозованими обсягами виробництва основних видів продукції
свинарства й очікуваними обсягами потреб у них, що задовольняє платоспроможний попит населення
та споживачів-організацій у цих видах продукції.
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Висновки з проведеного дослідження. Отже, запропонований методологічний підхід до
дослідження ринку продукції свинарства розглядається нами як послідовність методичних прийомів,
на основі яких можливо провести ретроспективний і перспективний аналіз збалансованості
досліджуваного ринку.
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Ібатуллін М.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА
Мета. Розробка методологічних положень щодо розвитку та функціонування ринку продукції свинарства в
Україні.
Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи і
методичні підходи, зокрема: монографічний, статистичних групувань, порівняння, абстрактно-логічний – при
обґрунтуванні методології дослідження ринку продукції свинарства та при розробці концептуального підходу до
поетапного дослідження поставленої проблеми.
Результати. Запропоновано концептуальний підхід до поетапного дослідження ринку продукції
свинарства: перший етап – проведення ретроспективного аналізу збалансованості ринків по окремих видах
продукції свинарства; другий етап – розробка прогнозу збалансованості ринку продукції свинарства. Зазначені
етапи передбачають глибоке дослідження ринку продукції свинарства як на основі методів якісного аналізу, так із
використанням методів кількісного аналізу, що дає змогу розробити дієві інструменти економічного регулювання
щодо забезпечення його збалансованості.
Наукова новизна. Доведено, що методологія дослідження ринку продукції свинарства є складною
сукупністю, принципів, норм, цінностей, парадигм, теорій і методів, яка повинна реалізувати три взаємопов’язані
функції. Перша із них передбачає одержання, створення нового знання, яке реалізується на основі
загальнонаукових методів та загальнофілософських форм і принципів пізнання; друга – полягає у структуруванні
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нового знання у вигляді нових понять, категорій, теоретичних ідей, гіпотез, теорій; третя функція передбачає
організацію використання одержаних знань у суспільному житті та практичній діяльності.
Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані при обґрунтуванні
стратегії інноваційного розвитку галузі свинарства. Вони сприятимуть збалансованості і забезпеченню сталого
розвитку галузі в спеціалізованих свинарських господарствах.
Ключові слова: ринок, свинарство, методологія, попит, пропозиція, ціна.
Ibatullin M.I. METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR THE RESEARCH OF THE MARKET OF PIG
PRODUCTS
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions on the development
and functioning of the pig market in Ukraine.
Methodology of research. General scientific and special methods and methodical approaches are used in the
course of the research, in particular: monographic, statistical groupings, comparisons, abstract and logical – in
substantiation of the methodology of the research of the market of pig products and in developing a conceptual approach
to the step-by-step research of the problem.
Findings. The conceptual approach to the step-by-step research of the market of pig products is proposed: the first
stage – carrying out a retrospective analysis of the market equilibrium for certain types of pig products; the second stage is the
development of a forecast of the equilibrium of the pig market. The mentioned stages provide for a deep study of the market of
pig products based on methods of qualitative analysis, and with the use of quantitative analysis methods, which enables to
develop effective instruments of economic regulation to ensure its balance.
Originality. It is proved that the methodology of research on the market for pig products is a complex set of
principles, norms, values, paradigms, theories and methods that must realize three interrelated functions. The first of
them provides for the acquisition, creation of new knowledge, which is realized on the basis of general scientific methods
and general philosophical forms and principles of cognition; the second is to structure new knowledge in the form of new
concepts, categories, theoretical ideas, hypotheses, theories; the third function provides organizing the use of the
acquired knowledge in public life and practical activity.
Practical value. The obtained research results can be used to substantiate the strategy of innovative
development of the pig breeding industry. They will promote the balance and ensure the sustainable development of the
industry in specialized pig farms.
Key words: market, swine breeding, methodology, demand, supply, price.
Ибатуллин М.И. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ
СВИНОВОДСТВА
Цель. Разработка методологических положений относительно развития и функционирования рынка
продукции свиноводства в Украине.
Методика исследования. В процессе исследования использованы общенаучные и специальные методы
и методические подходы, в частности: монографический, статистических группировок, сравнения, абстрактнологический – при обосновании методологии исследования рынка продукции свиноводства и при разработке
концептуального подхода к поэтапному исследованию поставленной проблемы.
Результаты. Предложен концептуальный подход к поэтапному исследованию рынка продукции
свиноводства: первый этап - проведение ретроспективного анализа сбалансированности рынков по отдельным
видам продукции свиноводства; второй этап - разработка прогноза сбалансированности рынка продукции
свиноводства. Указанные этапы предусматривают глубокое исследование рынка продукции свиноводства как на
основе методов анализа, так и с использованием методов количественного анализа, что позволяет разработать
действенные инструменты экономического регулирования по обеспечению его сбалансированности.
Научная новизна. Доказано, что методология исследования рынка продукции свиноводства является
сложной совокупностью, принципов, норм, ценностей, парадигм, теорий и методов, которая должна реализовать
три взаимосвязанные функции. Первая из них предусматривает получение, создание нового знания, которое
реализуется на основе общенаучных методов и общефилософских форм и принципов познания; вторая заключается в структурировании нового знания в виде новых понятий, категорий, теоретических идей, гипотез,
теорий; функция предусматривает организацию использования полученных знаний в общественной жизни и
практической деятельности.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы при
обосновании стратегии инновационного развития отрасли свиноводства. Они будут способствовать
сбалансированности и обеспечению устойчивого развития отрасли в специализированных свиноводческих
хозяйствах.
Ключевые слова: рынок, свиноводство, методология, спрос, предложение, цена.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання вимагають забезпечення інтенсивного
способу підвищення ефективності виробництва. Очевидно, що у сільськогосподарському виробництві,
зокрема рослинництві, під ефективністю розуміють спосіб розкриття виробничого потенціалу, як
ступінь відповідності його можливостей ринковим потребам. Це обумовлюється тим, що в процесі
становлення ринкових відносин важливішим є не ступінь залучення наявних можливостей, а
використання суспільно необхідних та тих, що користуються широким попитом. На противагу
існуючому, за такого підходу краще використовуються наявні резерви підвищення ефективності
виробництва, величина яких характеризує невідповідність рівня залучення виробничих потужностей
потребам ринку.
Для вирішення комплексу важливих проблемних питань необхідно розробити цілісну стратегію
дій, яка б системно враховувала всі функціонування досліджуваної сфери. Саме відсутність
системного підходу до розв’язання існуючих проблем є однією з причин постійного погіршення стану
вітчизняного сільського господарства. Створення дієвого економічного механізму, що
забезпечуватиме раціональне й ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва, є
важливою умовою розвитку і становлення ринкових відносин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності виробництва
олійних культур предметно досліджували: В.М. Андрусяк, В.І. Бойко, І.І. Лукінов, І.Г. Миколенко,
А.Т. Опря, І.П. Пазій, П.Т. Саблук, О.В. Ульянченко, Л.М. Худолій, М.І. Щур та ін. Незважаючи на
велику кількість наукових праць, досліджень і публікацій за темою дослідження, нині існує необхідність
удосконалення організаційно-економічних заходів щодо ефективного розвитку вирощування олійних
культур, адекватних особливостям галузі, внутрішнім і зовнішнім факторам функціонування
сільськогосподарських підприємств.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
і практичних рекомендацій щодо оцінки економічної ефективності вирощування олійних культур.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищення ефективності господарювання
аграрних формувань передбачає наявність сприятливого середовища для повноцінного розвитку всіх
організаційно-правових форм сільськогосподарського землекористування, що дасть можливість
найповніше реалізувати соціально-економічний потенціал вітчизняного агропромислового комплексу
як для забезпечення продовольчої безпеки країни, так і для розвитку сільських територій. Економічну
ефективність сільськогосподарського виробництва визначають відповідно до вимог економічних
законів, виду виробничих відносин, у межах якого розвиваються різноманітні форми власності та
господарюючі суб’єкти.
Забезпечення економічної ефективності вирощування олійних культур розглядається у двох
аспектах: результати використання виробничих ресурсів і досягнення високих результатів
виробництва сільськогосподарськими підприємствами. При вирощуванні олійних культур залучають
такі виробничі ресурси: земельні, трудові, матеріально-технічні та інформаційні. Матеріально-технічні
ресурси розглядають у трьох аспектах: вартість основних засобів, технічні засоби в натуральному
вигляді та мінеральні добрива й інші засоби хімізації. Результати являють собою вартісні показники
прибутковості та є натуральними величинами в обсязі виробництва олійних культур.
У
ринкових
умовах
ефективність
вирощування
олійних
культур
визначає
її
конкурентоспроможність на внутрішньому і на зовнішньому ринку, тобто здатність до розширеного
відтворення, збільшення обсягів вирощування насіння, кількості робочих місць разом з одночасним
підвищенням заробітної плати.
Методично систему ефективного вирощування олійних культур варто будувати так, щоб вона
розкрила дві взаємопов’язані та взаємодоповнюючі сторони діяльності сільськогосподарських
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підприємств, а саме раціональне використання ними земельних угідь через показники загального
ефекту. Економічну ефективність вирощування олійних культур при виконанні великих обсягів
агротехнічних робіт потрібно визначати на основі технологічних карт, а існуючі методи розрахунку
економічної ефективності внесення добрив варто доповнювати оцінкою одержаної додаткової одиниці
продукції на гектар посівної площі.
Ефективність вирощування олійних культур – це результативність фінансово-господарської
роботи суб’єкта господарювання за рахунок досягнення ним високих показників економічності,
дохідності та конкурентоспроможності продукції. Його критерієм є максимальне отримання продукту за
мінімальних затрат живої й уречевленої праці.
Економічна ефективність виробництва – це поняття, яке можна трактувати по-різному,
наприклад: ступінь використання виробничого потенціалу при вирощуванні олійних культур;
максимальна вигода, якої досягнуто за мінімальних витрат у процесі господарської діяльності,
враховуючи індивідуальні особливості сільськогосподарських виробників і яка є якісною
характеристикою господарювання. Отже, формування економічної ефективності вирощування олійних
культур є складним і багатоетапним процесом, адже вона повинна відображати не лише специфіку, а
й особливості даної галузі сільського господарства, процес вирощування має показувати ступінь
результативності виробництва й розкривати в динаміці його порівняльну оцінку на територіальному і
регіональному рівнях та в цілому по країні.
Створення умов для вирощування олійних культур вимагає використання комплексу заходів, що
регулюють процес переходу до ринкових відносин і водночас дають можливість формувати і
розвивати його, дотримуючись свободи підприємництва, права виробника розпоряджатися своєю
продукцією і доходами, за наявності конкуренції, ліквідації монополізму, ведення політики
ціноутворення з урахуванням попиту і пропозиції тощо.
Найбільш ефективного вирощування олійних культур можна досягти за умови дотримання
раціональних нормативів витрат виробничих ресурсів, витрат на підвищення якості насіння та
одержання екологічно чистої продукції. Ефективне вирощування олійних культур забезпечується
також шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу, зокрема використання
високопродуктивного насіння, сучасних високопродуктивних машин та обладнання, внесення
належної норми мінеральних добрив, особливого значення набуває впровадження інтенсивних
технологій вирощування. У зв’язку з тим, що наведені фактори не рівнозначні за впливом на
підвищення економічної ефективності вирощування насіння олійних культур і потребують різних сум
капіталовкладень, постає проблема правильного їх розподілу.
Процеси господарської діяльності сільськогосподарських підприємств перебувають у
взаємозв’язку та взаємозалежності. Одні з них безпосередньо пов’язані між собою, інші – виявляють
непрямий зв’язок. Відомо, що кожний результуючий показник залежить від численних і різноманітних
факторів, вплив яких може бути як позитивним, так і негативним. Зазначимо, що негативний вплив
одних факторів може знизити або нейтралізувати вплив інших. Детальне вивчення комплексу
відповідних факторів дає можливість адекватно оцінити результати роботи сільськогосподарського
підприємства, виявити та використати резерви підвищення економічного потенціалу й ефективності
виробництва.
Методологічною основою визначення ефективності є системний підхід, який враховує вплив
факторів на результативність. Найбільш поширена класифікація факторів на дві групи: зовнішні та
внутрішні. Так, зовнішні фактори не залежать від результатів діяльності підприємства: ціноутворення,
оподаткування, кредитування, інфляційні процеси, інструменти державної підтримки, законодавче
регулювання аграрного сектору економіки і т.д. Внутрішні фактори – це урожайність
сільськогосподарських культур і продуктивність худоби та птиці, собівартість продукції, організація
виробництва, спеціалізація й ін.
За іншим підходом сукупність факторів, які впливають на ефективність вирощування олійних
культур, поділяють на чотири групи. До першої групи входять фактори, що безпосередньо не беруть
участі у виробничому циклі, але великою мірою впливають на нього, а саме природні та економічні
умови господарств.
До другої групи відносять матеріально-технічні та трудові ресурси, які характеризують
виробничий потенціал виробництва. Третя група об’єднує виробничі витрати за основними видами
продукції. Четверту групу представляють фактори, пов’язані з організацією виробничих процесів і
задіяною технологією. Їх раціональне поєднання є головною умовою окупності виробничих витрат та
підвищення ефективності сільського господарства.
Узагальнюючи вищезазначене, нами обґрунтовано класифікацію факторів, що впливають на
ефективність виробництва олійних культур. Авторська класифікація ґрунтується на методологічному
підході врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, які об’єднано в кілька груп: техніко-технологічні;
організаційні; економічні; екологічні; соціальні. Усі вони органічно взаємопов’язані і впливають на
результати діяльності сільськогосподарських підприємств через освоєння інноваційних розробок, і
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технологічні процеси із вирішенням питань екологічного характеру та соціального розвитку сільської
території.
Ресурсні фактори впливають на формування стратегії підвищення ефективності виробництва
олійних культур на основі: формування та додержання науково обґрунтованих сівозмін; розвитку
селекції високопродуктивних сортів; удосконалення технологічних процесів вирощування; підбору
сортів; інвестування та підвищення матеріально-технічного забезпечення; раціонального
використання трудових ресурсів, підвищення їх кваліфікації; активізації та інноваційної діяльності у
галузі; інформаційного забезпечення.
Економічні фактори впливають через: механізм прогнозування і планування; кооперацію та
інтеграцію; економічні відносини із переробною сферою; внутрішньогосподарські відносини;
економічне стимулювання виробництва та праці.
Організаційні фактори впливають спільно з економічними на основі: виробничої структури усіх
рівнів; визначення функцій органів управління; організації праці на підприємстві; оперативного
управління і контролю; підготовки та перепідготовки кадрів.
У нинішніх умовах реалізації принципів сталого розвитку в діяльності сільськогосподарського
підприємства важливими факторами, що впливають на ефективність є соціальні й екологічні.
До групи соціальних факторів нами віднесено: умови праці; кадрове забезпечення та їх
кваліфікаційні характеристики; досягнутий рівень життя на селі; рівень розвитку об’єктів соціальної
інфраструктури.
У групі екологічних факторів нами виділено такі: використання ресурсозберігаючих і
природоохоронних технологій; використання побічної продукції при вирощуванні олійних культур.
Отже, на ефективність виробництва олійних культур у сільськогосподарських підприємствах
вливає розгалужена система факторів, які через елементи виробництва, інші структури та інститути
чинять вплив на розвиток цієї галузі. Серед їх сукупності нами виділено основні, значимість яких у
межах виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств визначається системою економічних
показників, методами і прийомами їх оцінки.
Створення умов для підвищення ефективності вирощування насіння олійних культур має
важливе значення для досягнення пропорційного та збалансованого розвитку агропродовольчого
ринку. Пріоритетність розвитку досліджуваної галузі пов’язана з традиціями національної культури
харчування, а також із неповторними споживчими властивостями продукції, які є незамінними. Якщо
вирощуванню зернових культур приділяють досить багато уваги, то ефективність основних олійних
культур досліджується набагато рідше, це стосується насамперед фінансових питань виробництва.
Ефективність вирощування олійних культур розглядається як соціально-економічна проблема,
позитивне вирішення якої сприяє забезпеченню продовольчої безпеки в країні.
Відповідно до визначення продовольчої безпеки – це стан економіки, за якого всім і кожному
гарантується забезпечення доступу до продуктів харчування, питної води та інших продуктів
відповідної якості, асортименту та в обсягах, достатніх для фізичного і соціального розвитку
особистості, забезпечення здоров’я і відтворення населення країни [1]. Для підвищення економічної
ефективності вирощування олійних культур потрібно вишукувати внутрішні резерви скорочення витрат
і напрями збільшення урожайності за рахунок покращення агротехнологій.
Вищу ефективність технологічних заходів, зорієнтованих на удосконалення агротехнології
вирощування олійних культур, можна забезпечити більшим виходом продукції в розрахунку на
одиницю земельної площі за найменших витрат, підвищенням рівня прибутків і рентабельності
виробництва. Економічна оцінка окремих технологічних операцій та заходів є досить важливим
показником, який повною мірою дасть змогу визначити економічно доцільні елементи технології.
Очевидно, що у нинішніх умовах підвищення урожайності сільськогосподарських культур можливо
забезпечити на основі використання інноваційних технологій, які дадуть максимальну віддачу.
Значною мірою на економічну ефективність олійних культур впливають взаємовідносини
господарств-товаровиробників і підприємств-переробників у питаннях формування цін на сировину та
готову продукцію. Виробники насіння забезпечують галузь лише сировиною і мають проміжний
характер, тому ціна на крупи не може залежати лише від собівартості вирощування насіння, а й від
витрат при переробці сировини. Основні засади регулювання цін на готову продукцію формує політика
держави, яка має гарантувати економічну ефективність і конкурентоспроможність виробників на
ринках аналогічної продукції.
Усі учасники, задіяні в вирощуванні олійних культур, тісно пов’язані між собою насамперед
економічним інтересом, адже успіх будь-якої ланки неможливий без успішного функціонування всієї
системи. Усі елементи даного виробництва особливо тісно взаємодіють із сільськогосподарськими
виробниками, тому що саме сільське господарство формує економічний результат переробної галузі,
а також з іншими учасниками технологічного ланцюга.
Основним чинником, що впливає на економічний результат будь-якої галузі аграрного
виробництва, є реалізаційна ціна на продукцію. На сьогодні навіть за умови високої урожайності
сільськогосподарських культур більшість підприємств втрачають прибутки при коливанні цін на їхню
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продукцію [2]. На ефективність вирощування олійних культур впливає ціна, і сільськогосподарські
товаровиробники повністю залежні від її величини.
Критерієм економічного розвитку є не кількісне збільшення факторів виробництва, а суттєве
підвищення ефективності виробництва на основі максимальної економії не тільки живої, а й
уречевленої праці [3]. Визначальним показником інтенсифікації сільськогосподарського виробництва
на сучасному етапі стає не просто збільшення обсягів виробництва продукції, а випереджаючі темпи
зростання кінцевих результатів порівняно з витратами. Саме такі відмінності зумовлюють вияв нових
тенденцій і закономірностей інтенсивного типу розширеного відтворення, інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва у розрахунку на одиницю продукції [4].
На ефективність виробництва олійних культур істотно впливає такий важливий чинник, як
спеціалізація та концентрація. Актуальним питанням є пошук і формування такого виду концентрації
виробництва олійних культур, яка б забезпечила найбільшу її результативність.
Підвищення рівня концентрації позитивно позначається на ефективності виробництва.
Особливо вагомою є пряма залежність від розміру посівної площі урожайності, яка виразно
простежується в сільськогосподарських підприємствах [5]. Отримати додатковий ефект або частково
компенсувати перевитрати можливо за умови збільшення ресурсної концентрації шляхом поліпшення
стану агротехнічного обслуговування, результатом чого буде підвищення урожайності.
Так, Я. Мартинишин вважає доцільним здійснювати цей процес в інтенсивно-інноваційному
напрямі на базі обґрунтованих оптимальних розмірів і структур концентрації, що забезпечують мінімум
витрат і максимум прибутковості, а також на основі визначених діапазонів раціональних розмірів із
мінімальною і номінальною граничною межею, які забезпечують рентабельність відповідно
мінімального й повноцінного розширеного відтворення, з урахуванням сучасних вимог щодо
організації системи сівозмін, умов підприємства та необхідності соціально-екологічного розвитку [6].
Концентрація виробництва олійних культур розглядається як виконання операцій, пов’язаних із
зосередженням підприємств по вирощуванню і переробці насіння олійних культур в одному регіоні за
деякими ознаками для одержання найбільших економічних результатів. Тут має зосереджуватися
більшість виробничих засобів, трудовий потенціал, основні обсяги сировини.
Вирощування насіння олійних культур – менш вигідний та менш рентабельний вид діяльності
порівняно з іншими зерновими та технічними культурами, що пояснює невелику їх частку в структурі
посівних площ. Проте їх вирощування дає змогу ощадливіше ставитися до земельного ресурсу і навіть
поліпшувати його якість. Також увага товаровиробників до певної галузі визначається факторами
ефективності та тенденціями ринкового попиту на її продукцію [7].
За оцінками економістів, недостатній рівень економічної ефективності галузі є наслідком впливу
таких чинників, як: недотримання соціально-економічних умов господарювання, низький рівень
забезпеченості засобами та предметами виробництва, що якісно погіршує технологію вирощування,
веде до зростання собівартості продукції. Найбільш повне та всебічне використання виробничих
потужностей і потенційних можливостей для збільшення врожайності забезпечить підвищення
економічного ефекту виробництва.
При вирощуванні насіння олійних культур досягнення економічної ефективності має
доповнюватись отриманням соціального ефекту. Із соціальної сторони ознакою ефективності на
мікрорівні є частина прибутку підприємства, яка направлена на задоволення соціальних потреб,
покращення умов роботи і відпочинку працівників; на макрорівні – це підвищення рівня та якості життя
населення, його здоров’я і тривалості життя.
Загальний підхід до визначення ефективності вирощування насіння олійних культур полягає в
порівнянні очікуваної цінності одержаного результату (кількість та якість) з очікуваною цінністю
витрачених ресурсів (понесених витрат). В основі визначення економічної ефективності лежать різні
підходи науковців, які враховують: результат та обсяг використаних виробничих ресурсів [8]; економію
робочого часу [9]; корисність товару для споживачів [10].
Отже, ефективність виробництва – це інтегральна категорія, яка відображає вплив
технологічних, економічних, соціальних та екологічних факторів на результативність виробництва.
Саме тому при визначенні ефективності виробництва олійних культур окрім виміру результатів
(ефекту) і витрат необхідно враховувати соціальні умови (умови праці, реальні доходи, підвищення
кваліфікації) працівників галузі, а також вимоги щодо збереження природного середовища та
виробництва якісної безпечної продукції. У зв’язку із цим підвищення ефективності виробництва
олійних культур повинно відображатися у збільшенні прибутку за найменших витрат з одночасним
зростанням доходів працівників, поліпшенням умов їх праці та охорони навколишнього природного
середовища.
Підвищення економічної ефективності вирощування олійних культур має базуватися на
впровадженні більш удосконалених технологій та комплексів із високим рівнем ресурсо- й
енергозберігання.
Висновки з проведеного дослідження. Результати аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, які
впливають на ефективність виробництва олійних культур свідчать, що найбільшою мірою впливають
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такі групи факторів: ресурсне забезпечення виробничої діяльності, прогнозування і планування
діяльності, організація внутрішньогосподарських відносин, економічне стимулювання, кооперація та
інтеграція, організаційно-виробнича структура, організація праці й оперативне управління, інструменти
державного регулювання економіки та інші, які органічно взаємопов’язані, оскільки зі змінами одного із
них відбувається трансформація інших.
Підвищення ефективності виробництва олійних культур повинно ґрунтуватися на виборі
пріоритетних напрямів галузі, яка передбачає реалізацію комплексу організаційно-економічних,
соціальних, екологічних, техніко-технологічних заходів, які базуються на раціональному використанні
виробничих ресурсів та інтенсифікації виробництва; активізації інноваційних процесів; розвитку
спеціалізації, кооперації та інтеграції; формування об’єктів виробничої та ринкової інфраструктури;
дієвості державного регулювання аграрного сектору економіки.
Отже, сутність ефективності виробництва олійних культур розглядається нами на основі
формування комплексу ресурсних, організаційно-економічних, техніко-технологічних, нормативноправових умов для виробництва якісної й безпечної продукції: раціонального використання
виробничого потенціалу та інтенсифікації; активізації інноваційних процесів; розвитку кооперації й
інтеграції; розвитку об’єктів інфраструктури та забезпечення оптимального поєднання ринкового
саморегулювання із інструментами державного регулювання аграрного сектору.
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Оларь Н.Г., Грищенко Д.Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки
економічної ефективності вирощування олійних культур.
Методика дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних
досліджень, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі оцінки
ефективності вирощування олійних культур; порівняльний − для зіставлення економічних явищ у різні часові
періоди з метою виявлення причинно-наслідкового зв’язку; діалектичний та абстрактно-логічний − при проведенні
теоретичних узагальнень, формуванні висновків.
Результати. За результатами аналізу виявлено зовнішні і внутрішні фактори, які впливають на
ефективність вирощування олійних культур. Встановлено, що на результати вирощування найбільшою мірою
впливають такі групи факторів: ресурсне забезпечення виробничої діяльності, прогнозування і планування
діяльності, організація внутрішньогосподарських відносин, економічне стимулювання, кооперація та інтеграція,
організаційно-виробнича структура, організація праці й оперативне управління, інструменти державного
регулювання економіки та інші, які органічно взаємопов’язані, оскільки зі змінами одного із них відбувається
трансформація інших.
Наукова новизна. Використано комплексний підхід до формування механізму ефективності вирощування
олійних культур, який включає систему ресурсних, організаційно-економічних, техніко-технологічних, нормативноправових умов для виробництва якісної й безпечної продукції: раціонального використання виробничого
потенціалу та інтенсифікації; активізації інноваційних процесів; розвитку кооперації й інтеграції; розвитку об’єктів
інфраструктури та забезпечення оптимального поєднання ринкового саморегулювання із інструментами
державного регулювання аграрного сектору.
Практична значущість. Обґрунтовано пропозиції підвищення ефективності вирощування олійних культур,
які ґрунтуються на виборі пріоритетних напрямів галузі, передбачають реалізацію комплексу організаційноекономічних, соціальних, екологічних, техніко-технологічних заходів, базуються на раціональному використанні
виробничих ресурсів та інтенсифікації виробництва; активізації інноваційних процесів; розвитку спеціалізації,
кооперації та інтеграції; формуванні об’єктів виробничої та ринкової інфраструктури; дієвості державного
регулювання аграрного сектору економіки.
Ключові слова: олійні культури, ефективність, ефект, вирощування, критерій.
Olar N.H., Hryshchenko D.Yu. METHODICAL APPROACHES TO THE ESTIMATION OF ECONOMIC
EFFICIENCY OF GROWING OF OILSEEDS
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions and practical
recommendations for assessing the economic efficiency of growing of oilseeds.
Methodology of research. General scientific and special methods of economic research, in particular: a
systematic approach − in studying the relationships between phenomena and processes in the system for evaluating the
effectiveness of oilseeds production; comparative − for the comparison of economic phenomena in different time periods
in order to identify the cause-effect relationship; dialectical, abstract and logical − in conducting theoretical
generalizations, forming conclusions.
Findings. External and internal factors that influence the efficiency of growing of oilseeds are revealed by the
results of the analysis. It is established that the following groups of factors are influenced most by the results of
cultivation: resource support of production activity, forecasting and planning of activities, organization of internal
economic relations, economic stimulation, cooperation and integration, organizational and production structure,
organization of labor and operational management, instruments of state regulation of the economy and others, which are
organically interconnected, since with the changes of one of them there is a transformation of others.
Originality. The complex approach to the formation of the mechanism for efficiency of cultivating oilseeds, which
includes the system of resource, organizational and economic, technical and technological, regulatory and legal
conditions for the production of high-quality and safe products: rational use of production potential and intensification;
activation of innovative processes; development of cooperation and integration; the development of infrastructure and
ensuring the optimal combination of market self-regulation with the instruments of state regulation of the agrarian sector.
Practical value. The suggestions of increasing the efficiency of cultivating oilseeds based on the choice of priority
directions of the industry are substantiated; they include the implementation of a complex of organizational-economic,
social, environmental, technical and technological measures, based on rational use of production resources and
intensification of production; activation of innovative processes; development of specialization, cooperation and
integration; formation of objects of production and market infrastructure; the effectiveness of state regulation of the
agrarian sector of the economy.
Key words: oil crops, efficiency, effect, cultivation, criterion.
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Оларь Н.Г. Грищенко Д.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Цель. Разработка теоретических, методологических положений и практических рекомендаций по оценке
экономической эффективности выращивания масличных культур.
Методика исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы экономических
исследований, в частности: системный подход – при изучении связей между явлениями и процессами в системе
оценки эффективности выращивания масличных культур; сравнительный – для сопоставления экономических
явлений в различные временные периоды с целью выявления причинно-следственной связи; диалектический и
абстрактно-логический – при проведении теоретических обобщений, формировании выводов.
Результаты. По результатам анализа выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на
эффективность выращивания масличных культур. Установлено, что на результаты выращивания в наибольшей
степени влияют такие группы факторов: ресурсное обеспечение производственной деятельности,
прогнозирование и планирование деятельности, организация внутрихозяйственных отношений, экономическое
стимулирование, кооперация и интеграция, организационно-производственная структура , организация труда и
оперативное управление, инструменты государственного регулирования экономики и другие, которые органично
взаимосвязаны, поскольку с изменениям и одного из них происходит трансформация других.
Научная новизна. Использован комплексный подход к формированию механизма эффективности
выращивания масличных культур, включающий систему ресурсных, организационно-экономических, техникотехнологических, нормативно-правовых условий для производства качественной и безопасной продукции:
рационального использования производственного потенциала и интенсификации; активизации инновационных
процессов; развития кооперации и интеграции; развития объектов инфраструктуры и обеспечения оптимального
сочетания рыночного саморегулирования с инструментами государственного регулирования аграрного сектора.
Практическая значимость. Обоснованы предложения повышения эффективности выращивания
масличных культур, которые основываются на выборе приоритетных направлений отрасли, предусматривают
реализацию комплекса организационно-экономических, социальных, экологических, технико-технологических
мероприятий, основываются на рациональном использовании производственных ресурсов и интенсификации
производства; активизации инновационных процессов; развитии специализации, кооперации и интеграции;
формировании объектов производственной и рыночной инфраструктуры; действенности государственного
регулирования аграрного сектора экономики.
Ключевые слова: масличные культуры, эффективность, эффект, выращивание, критерии.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ
«РИНОК» ТА «АГРАРНИЙ РИНОК»
Постановка проблеми. Посилення процесів глобалізації, економічної лібералізації світового
продовольчого ринку та інтеграції країни у світову господарську систему вимагають прийняття заходів
щодо розвитку вітчизняного агропродовольчого ринку та створення умов для виробництва
конкурентоспроможної продукції. Водночас ці процеси зумовлюють необхідність трансформації
державної системи регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, зокрема
пріоритетного значення набувають питання забезпечення дієвості інструментів його економічного
регулювання.
Розвиток продовольчого ринку України супроводжується низкою гострих проблем, складність
вирішення яких зумовлена численністю складових, які його формують, розгалуженою структурою, а
також його залежністю від функціонування інших ринків. При цьому адміністративні та економічні
інструменти його регулювання, які використовуються на практиці часто є необґрунтованими та
суперечливими. Ріст цін на продукти харчування у нашій країні при відносно низькому рівні доходів
населення призводить до недостатнього середньодушового споживання основних видів
продовольства, як порівняно із раціональними нормами, так і порівняно із провідними раїнами світу.
Більше того, в країні спостерігається істотна різниця у середньодушовому споживанні продуктів
харчування у міській та сільській місцевостях. Серед факторів, які негативно впливають на розвиток
вітчизняного продовольчого ринку є низькоефективне сільськогосподарське виробництво, високий
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рівень зношення основних засобів підприємств сільського господарства і харчової промисловості,
низький рівень розвитку постачальницької, торгово-збутової, фінансово-кредитної й інформаційної
структури ринку. Такий широкий перелік проблем сучасного стану вітчизняного продовольчого ринку
вимагає пошуку найбільш досконалих організаційно-економічних механізмів, спроможних забезпечити
його збалансований розвиток.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти формування,
функціонування й розвитку аграрного ринку знайшли відображення в працях вітчизняних і зарубіжних
економістів: В. Андрійчука, І. Буздалова, П. Гайдуцького, Б. Дмитрука, В. Зіновчука, Ю. Коваленка,
І. Лукінова, М. Маліка, В. Милосєрдова, Б. Пасхавера, П. Саблука, М. Трейсі, І. Ушачова, О. Шпичака,
В. Юрчишина та ін. Позитивно оцінюючи результати досліджень у вирішенні низки проблем
ресурсного забезпечення аграрного ринку, його організаційного оформлення, розвитку
інфраструктурних складових, управління виробничо-комерційною діяльністю тощо, слід відзначити, що
недостатньо уваги приділяється комплексним, системним дослідженням аграрного ринку в його
сутнісному й функціональному аспектах.
Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень
щодо формування підходів до трактування понять «ринок» та «аграрний ринок».
Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок як економічна категорія є виразом певних
економічних відносин. Із наявних численних визначень ринку кожне з них характеризує ту чи іншу його
сторону. Ринок (market) – це сукупність умов, завдяки яким покупці та продавці товару (послуги)
вступають у контакт один із одним з метою купівлі або продажу даного товару (послуги). Це
багатоаспектне і багатоструктурне явище, підпорядковане у своєму розвиткові певним економічним
законам.
Вивчення ринку було розпочато ще у глибокій давнині, оскільки він як система економічних
відносин виник в епоху руйнування первіснообщинного ладу та становлення рабовласницького
устрою. Так, Аристотель (384–322 рр. до н.е.) розглядав ринок як торгівлю та поділяв його на два
види, які задовольняють потреби людей та сприяють збагаченню. В роки середньовіччя меркантилісти
приділяли ринку першорядне значення в господарському житті та вважали його єдиним джерелом
багатства. Ф. Кене (1694–1774 рр.) вперше спробував дослідити товарно-грошовий обіг у цілому в
країні, увівши його до спеціальної таблиці відтворення матеріальних благ [1]. Водночас, А. Сміт –
класик політичної економіки, підкреслював вирішальну роль стихійного ринку в регулюванні й розвитку
суспільного виробництва [2].
С. Сісмонді (1773–1842 рр.) розкрив глибокі суперечності внутрішньої та міжнародної торгівлі.
Помітний внесок у теорію ринку зробив К. Маркс (1818–1883 рр.). Всебічно дослідивши товар і гроші,
вивів загальну формулу їх обігу, показав місце і роль товарно-грошового обміну у відтворювальному
процесі, розглянув окремі різновиди ринку (капіталістичний, робочої сили і т.д.).
Ринок як об’єкт економічних досліджень привертав увагу представників різних наукових шкіл.
Так, А. Сміт [2], Д. Рікардо [3], Дж. Мілль [4], Ж.Б. Сей [5], Д.Б. Кларк [6] розглядали ринок як місце
торгівлі та сукупність форм її організації, виділивши об’єктами свого дослідження фактори зміни
обсягу пропозиції, динаміку попиту і тенденції його зміни; роль конкуренції й держави у розвитку
ринків; умови досягнення ринкової рівноваги і т.д.
Представники інституціоналізму (Д. Норт та ін.) розглядали ринок як набір інститутів, які
забезпечують більшість актів обміну специфічного типу, тоді як інститути сприяли зростанню кількості
таких актів та систематизували їх, формуючи структуру ринкового простору. Для прихильників
мережевого підходу (У. Бейкер, М. Гранноветтер, Х. Уайт, Р. Берт та ін.) ринок – це переплетення
соціальних мереж, під якими розуміють сукупність стійких відносин між суб’єктами ринку.
Представники так званого екологічного підходу (А. Хоулі, М. Хеннан, Дж. Фрімен та ін.)
асоціюють ринок із сегментованим простором, у якому співіснують та взаємодіють не окремі фірми, а
різні популяції у вигляді сукупності фірм із гомогенною організаційною формою.
Теоретичні засади соціальної ринкової економіки ґрунтуються на наукових працях представників
фрайбурзької школи – В. Ойкена, Ф. Бема та деяких інших, які розробили концепцію порядків. Цей
науковий напрям одержав назву ордолібералізм, де основним поняттям концепції є «порядок», що
наближений за сутністю до поняття «правила гри», яких дотримують у своєму функціонуванні та
взаємодії економічні суб’єкти. Саме на основі економічного і соціального порядків функціонує
соціальна ринкова економіка, як синтез гарантованої державою економічної свободи та ідеалів
соціальної держави, пов’язаних із захищеністю й соціальною справедливістю [7].
У найзагальнішому вигляді соціальна ринкова економіка, на думку більшості вітчизняних
дослідників, спирається на органічне поєднання ринкових засад із високим рівнем державного
втручання в економіку. При цьому важливим завданням держави є потужний законодавчий захист
конкуренції, що забезпечує ефективність стимулівних функцій ринкового механізму. Характеризуючи
соціальну ринкову економіку як особливий тип господарської системи, важливо відзначити, що їй
характерний не лише високий рівень добробуту населення, але й набір «соціально-економічних
інститутів», що спрямовують функціонування всіх елементів цієї системи на реалізацію соціальної
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справедливості, захищеності, високого рівня та якості життя. Об’єктивною основою і сутністю
соціальної ринкової економіки є високий рівень виробництва життєвих засобів, що досягається
використанням у процесі їх створення (для кожного етапу) досягнень науки, техніки, технологій. Усі
стимули ринкового механізму в розвинених країнах світу зорієнтовані насамперед на забезпечення
високої ефективності товарів і послуг з погляду їх кількості та якості.
Зазначимо, що спочатку ринок розглядався як конкретне місце у просторі для проведення
торгових операцій. З поглибленням поділу праці й розвитком товарного виробництва поняття «ринок»
набуває складнішого сутнісного тлумачення. Його вже розуміють як сферу обігу, що широко
висвітлюється у сучасній економічній літературі. Аналогічної позиції дотримуються науковці, які
вважають, що ринок – це обмін, організований за законами товарного виробництва та обігу, сукупність
відносин товарного і грошового обміну.
Марксистсько-ленінська економічна доктрина ґрунтується на первинності виробництва та
вторинності обігу у процесі відтворення. Ринок за К. Марксом – це проміжна стадія «… між
виробництвом, що закінчилося, та споживанням, яке не почалося» [8]. Питання про роль ринку при
соціалізмі й можливості його формування розглядали Р. Вайсберг, А. Мендельсон, В. Мотильов.
Отже, у загальному ринок розглядають як сукупність інтересів і дій реальних та потенційних
покупців, а також умов, які характеризують стан і зміну їхніх інтересів та дій. Це особлива система
взаємодії економічних суб’єктів, які добровільно й незалежно приймають рішення щодо розподілу та
використання обмежених ресурсів стосовно одержання певної вигоди від укладення угод щодо цих
ресурсів. Кожний товаровиробник виступає відособленим суб’єктом на ринку, реалізує свої економічні
інтереси у торгових контактах із партнерами, використовуючи принципи економічної свободи. Вищою
формою її прояву в умовах розвиненого ринку є конкуренція, а купівля-продаж є епіцентром
господарювання, передумовою стійкості й ефективності виробництва.
Ринок є складною соціально-економічною системою, тому її формування вимагає комплексного,
системного підходу. Відсутність або нерозвиненість якого-небудь елементу (інфраструктура, система
регулювання, паритет цін, оптова торгівля і т.д.) призводять до серйозних порушень у функціонуванні
економіки. До того ж ринок не перебуває у стані спокою, це рухлива система відносин, яка відповідно
реагує на мінливі економічні, техніко-технологічні, соціальні та інші умови життя суспільства.
Національний ринок існує в межах конкретної держави, яка має певне політичне та правове
середовище. Зважаючи на цю обставину, будь-яка держава визначає загальні контури, межі,
обмеження функціонування ринку, правові основи впливу на нього. Вона визначає сфери, у яких не
допускає або обмежує ринкові відносини. Для держави важливим є те, яким чином формується
галузева структура національної економіки, перспективи зміни платоспроможного попиту населення,
як взаємодіє вітчизняний ринок із світовим ринком. Разом із тим основою є право кожного
господарюючого суб’єкта приймати рішення з урахуванням кон’юнктури, що склалася на ринку, діючих
економічних важелів регулювання. Окрім того, повної свободи господарювання не може бути ні за якої
економічної системи, оскільки вона обмежується, як мінімум, соціальними факторами функціонування
суспільства і передусім це стосується продовольчого забезпечення.
Очевидно, що ступінь розвитку, зрілості ринкових відносин не є однаковим за різних укладів, а
власне ринок формується під впливом об’єктивних економічних законів. Ринок країни набуває
специфічних рис не внаслідок її національних особливостей, а з огляду на особливості державного
регулювання, яке вводиться з метою пом’якшення негативних проявів ринкового саморегулювання.
Як споживчі вартості продукти праці сільськогосподарських товаровиробників виступають у
формі товарів (у свіжому вигляді) або сировини для наступної переробки. Частина продукції
використовується для особистого та виробничого споживання безпосередньо сільським
господарством. Важливим сегментом вітчизняного ринку є аграрний ринок, який має досить складну
структуру й охоплює продукцію та послуги всіх галузей агропромислового виробництва, а також
фінансові, трудові та земельні ресурси.
Так, дефініція категорії «аграрний ринок», наведена в Законі України «Про державну підтримку
сільського господарства України», розглядає ринок як сукупність правовідносин, пов’язаних із
укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції [9], але
при цьому економічна сторона категорії залишена поза увагою. Деякі науковці пропонують визначення
аграрного ринку як сфери взаємодії суб’єктів ринку щодо забезпечення виробництва й товароруху
сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, засобів виробництва та послуг [10]. Крім того,
у наведеному вище, а також у визначеннях низки інших авторів до аграрного ринку (ринку
сільськогосподарської продукції) відносять сферу обігу продовольчих товарів. Враховуючи, що
продукти харчування виробляються в основному в сільському господарстві або в інших галузях, але
на основі його продукції, що застосовується як сировина, окремі науковці розглядають ринок
продовольства як невід’ємну частину сільськогосподарського ринку. Необхідно зазначити, що, з
одного боку, межі продовольчого ринку ширші від меж сільськогосподарського, оскільки певна частина
продовольства має несільськогосподарське походження, а з іншого боку, межі сільськогосподарського
ринку є ширшими, оскільки частина сільськогосподарської продукції використовується у промисловому
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виробництві, частина – як предмети праці в аграрному виробництві й т.д. Тому, зважаючи на ці
відмінності, не варто ототожнювати ринок сільськогосподарської продукції і ринок продовольства або
об’єднувати їх, називаючи аграрним ринком. Поділяємо думку, що ототожнення можливе лише в
межах тієї частини сільськогосподарської продукції, яка споживається у свіжому вигляді, що
стосується окремих ринків (овочів, фруктів і т.д.). Вважаємо найбільш узагальненим підхід до
визначення аграрного ринку, за якого він розглядається як динамічна система економічних відносин,
форм обміну продукцією аграрного сектора (в інтересах задоволення суспільних потреб) у поєднанні
та взаємозв’язку із процесами виробництва, розподілу і споживання, зумовлених розвитком
суспільного поділу праці [11].
Важливе місце у системі ринків посідає аграрний, оскільки, по-перше, на частку сільського
господарства припадає значна частка ВВП (у 2016 р. 6,4%); по-друге, від обсягу та якості виробленої у
цій галузі продукції залежить продовольча безпека країни; по-третє, сільськогосподарська продукція
виступає як у формі продовольства, так і у вигляді сировини для її подальшої переробки; по-четверте,
безпосередньо сільськогосподарська продукція є сировиною для різних галузей національного
господарства. У широкому розумінні аграрний ринок є сукупністю ринків, які обслуговують усі аспекти
сільськогосподарського виробництва. На основі цього у структурі аграрного ринку традиційно
виділяють три основні сфери: безпосередньо агропродовольчий ринок, який регламентує відносини,
пов’язані із реалізацією продовольчих товарів, вироблених у сільському господарстві або із
сільськогосподарської сировини (овочів, фруктів, картоплі, хлібопродуктів, молочних продуктів,
рослинної олії, цукру і т.д.); ринок сільськогосподарської сировини, на якому реалізують продукцію
аграрного сектора, призначену для подальшої її переробки та використання у виробництві (зерна,
коренеплодів цукрових буряків, насіння олійних, молока, м’яса і т.д.); ринок ресурсів і послуг,
призначених для сільськогосподарського виробництва і харчової промисловості.
Продовольство, його виробництво, обмін і споживання є важливою складовою частиною
функціонування господарської системи й посідає важливе місце у пріоритетах соціальної ринкової
економіки, оскільки ця сфера економічної діяльності безпосередньо пов’язана із життєдіяльністю
населення та його життєзабезпеченням.
Основним товаровиробником продуктів харчування є аграрний сектор економіки. Взаємодія між
виробництвом і споживанням продовольства забезпечується механізмом, яким виступає продовольчий
ринок. Вважаємо, що більш ємним та адекватним сутності продовольчого ринку, на нашу думку, є його
розуміння як сукупності соціально-економічних відносин у сфері обміну, на основі яких здійснюється
реалізація продовольчих товарів та визнання суспільного характеру вкладеної у них праці.
Продовольчий ринок за своєю сутністю зумовлює формування продовольчих ланцюгів, у межах
яких здійснюється низка функцій з доставки продукту від поля до кінцевого споживача: заготівля,
сортування, транспортування, зберігання, переробка, фінансування, перерозподіл та ін. Цим функціям
притаманні дві ключові характеристики: вони додають вартості до продукту, вимагають певних
ресурсів для їх реалізації, чим зумовлюють витрати. Різниця між кінцевою ціною і ціною
сільськогосподарського продукту, як правило, збільшує величину ринкової маржі із розвитком сфери
маркетингових послуг.
Висновки з проведеного дослідження. Природу продовольчого ринку, його кон’юнктуру не
можна комплексно дослідити без використання категорій попиту і пропозиції. Згідно з традиційними
уявленнями попит можна визначити як сукупну потребу у продовольчих товарах при даному рівні цін і
доходів, який пред’являється на ринку за певний проміжок часу. Під пропозицією розуміють сукупність
товарів, яка при заданому рівні цін може бути пред’явлена до реалізації на продовольчому ринку всіма
товаровиробниками, включаючи й імпорт продовольства, тобто той обсяг продовольчих товарів, які
при цьому рівні ціни товаровиробники мають намір виробити і запропонувати до продажу.
Взаємодія продавців і покупців продовольства регулюється попитом і пропозиції, який
характеризує їх єдність та об’єктивне прагнення до відповідності, стимулюючи ринкових суб’єктів до
зміни пропорцій обсягів виробництва і ринкових цін, відновлюючи рівновагу між обсягами виробленої
та спожитої продукції. Невід’ємною умовою функціонування ринку є наявність конкуренції, яка
узгоджує величину попиту і пропозиції через змагання товаровиробників задовольнити попит
споживачів у певних видах продовольства. Конкуренція виникає як між споживачами за придбання
продовольства, так і товаровиробниками за право його продажу споживачам. Функціонування
продовольчого ринку, його розширення або скорочення, зміна рівня цін на продовольство, коливання
попиту та пропозиції залежать від наявної кон’юнктури.
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Карман О.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ «РИНОК» ТА «АГРАРНИЙ РИНОК»
Мета. Розробка теоретичних, методологічних положень що формування підходів до трактування понять
«ринок» та «аграрний ринок».
Методика дослідження. В процесі дослідження застосовувалися такі методи: порівняльний аналіз – для
дослідження методологічних підходів, концепцій, розробок і пропозицій провідних вітчизняних та зарубіжних
науковців, присвячених особливості
аграрного сектора економіки України та країн із різним ступенем
економічного розвитку; логіко-семантичний – для поглиблення понятійного апарату при формулюванні головних
складників механізму державного протекціонізму аграрного сектора.
Результати. Доведено, що у загальному ринок розглядають як сукупність інтересів і дій реальних та
потенційних покупців, а також умов, які характеризують стан і зміну їхніх інтересів та дій. Визначено, що ринок це
особлива система взаємодії економічних суб’єктів, які добровільно й незалежно приймають рішення стосовно
розподілу та використанню обмежених ресурсів щодо одержання певної вигоди від укладення угод стосовно цих
ресурсів.
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Наукова новизна. Обґрунтовано, що продовольчий ринок за своєю сутністю зумовлює формування
продовольчих ланцюгів, у межах яких здійснюється ряд функцій з доставки продукту від поля до кінцевого
споживача: заготівля, сортування, транспортування, зберігання, переробка, фінансування, перерозподіл та ін.
Практична значущість. Отримані результати дослідження засвідчують, що більш ємним та адекватним
сутності продовольчого ринку є його розуміння як сукупності соціально-економічних відносин у сфері обміну, на
основі яких здійснюється реалізація продовольчих товарів та визнання суспільного характеру вкладеної у них
праці.
Ключові слова: ринок, аграрний ринок, попит, пропозиція, ціна.
Karman O.V. THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF “MARKET”
AND “AGRARIAN MARKET”
Purpose. The aim of the article is the development of theoretical, methodological provisions of the formation of
approaches to the interpretation of the concepts of “market” and “agrarian market”.
Methodology of research. The following methods are used in the process of research: comparative analysis – to
study the methodological approaches, concepts, developments and proposals of leading domestic and foreign scientists
devoted to the peculiarities of the agrarian sector of the economy of Ukraine and countries with different degrees of
economic development; logical and semantic – for the deepening of the conceptual apparatus in formulating the main
components of the mechanism of state protectionism of the agrarian sector.
Findings. It is proved that the general market is considered as a set of interests and actions of real and potential
buyers, as well as conditions that characterize the state and change their interests and actions. It is determined that the
market is a special system of interaction between economic entities that voluntarily and independently make decisions
regarding the allocation and use of limited resources in order to obtain a certain benefit from concluding agreements
regarding these resources.
Originality. It is substantiated that the food market in its essence predetermines the formation of food chains,
within which a number of functions are performed to deliver the product from the field to the final consumer: harvesting,
sorting, transportation, storage, processing, financing, redistribution, etc.
Practical value. The obtained results of the research confirm that the more substantial and adequate essence of
the food market is its understanding as a set of social and economic relations in the field of exchange, on the basis of
which the realization of food products and the recognition of the social character of the labor embedded in them.
Key words: market, agrarian market, demand, supply, price.
Карман А.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЙ «РЫНОК» И «АГРАРНЫЙ
РЫНОК»
Цель. Разработка теоретических, методологических положений что формирование подходов к трактовке
понятий «рынок» и «аграрный рынок».
Методика исследования. В процессе исследования применялись следующие методы: сравнительный
анализ - для исследования методологических подходов, концепций, разработок и предложений ведущих
отечественных и зарубежных ученых, посвященных особенности аграрного сектора экономики Украины и стран с
разной степенью экономического развития; логико-семантический - для углубления понятийного аппарата при
формулировке главных составляющих механизма государственного протекционизма аграрного сектора.
Результаты. Доказано, что в общем рынок рассматривают как совокупность интересов и действий
реальных и потенциальных покупателей, а также условий, характеризующих состояние и изменение их
интересов и действий. Определено, что рынок это особенная система взаимодействия экономических субъектов,
добровольно и независимо принимают решения по распределению и использованию ограниченных ресурсов,
относительно получения определенной выгоды от заключения соглашений по этим ресурсам.
Научная новизна. Обосновано, что продовольственный рынок по своей сути обусловливает
формирование продовольственных цепей, в пределах которых осуществляется ряд функций по доставке
продукта от поля до конечного потребителя: заготовка, сортировка, транспортировка, хранение, переработка,
финансирование, перераспределение и др.
Практическая значимость. Полученные результаты исследования свидетельствуют, что более емким и
адекватным сущности продовольственного рынка является его понимание как совокупности социальноэкономических отношений в сфере обмена, на основе которых осуществляется реализация продовольственных
товаров и признание общественного характера вложенного в них труда.
Ключевые слова: рынок, аграрный рынок, спрос, предложение, цена.
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ БАНКІВ
В КОНТЕКСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО
СЕКТОРУ КРАЇНИ
Постановка проблеми. Світова фінансова криза 2007-2008 рр. продемонструвала значимість
та важливість транспарентності, оскільки була кризою довіри як до фінансової системи в цілому, так і
її учасників. Аналіз світового рівня забезпечення транспарентності банків дозволив дійти висновку, що
подання неякісної інформації щодо кредитної діяльності банків в умовах світової фінансової кризи
призвело до нераціональних дій наглядових органів, банкрутства багатьох фінансових установ та
негативного впливу на економіку країн [1]. В контексті українських реалій саме низький рівень
транспарентності вітчизняних банківських установ щодо структури власності, необґрунтоване
кредитування пов’язаних з інтересами акціонерів суб’єктів господарювання призвело до значного
збільшення неякісних фінансових активів, подальшого банкрутства та ліквідації ряду банків, втрати
довіри з боку учасників ринку, а також негативно вплинуло на розвиток соціально-економічної системи
країни. Таким чином, підвищення рівня забезпечення банками транспарентності своєї діяльності є
необхідною умовою не тільки для прийняття ефективних рішень суб’єктами банківського сектора, але
й важливим напрямом відновлення суспільної довіри до фінансового сектору.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, які стосуються забезпечення
транспарентності діяльності банків досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: О. О. Чуб,
Я. С. Андрєєва,
І. Б. Івасів,
Т. Г. Савченко,
А. О. Закутняя,
Д. Т. Лєвеллін,
Н. П. Шульга,
М. В. Семенова, С. Р. Моісєєв, К. А. Бусько, Д. Тепскотт та ін.
Однак, на даний момент часу виникають нові невирішені проблеми транспарентності банків у
зв’язку з ускладненням банківських продуктів та ціноутворення, що, в свою чергу, впливає на довіру
споживачів до банківських установ. Таким чином, слід констатувати, що проблема забезпечення
транспарентності банків є невирішеною та залишається актуальною для подальших удосконалень. На
перший план виходить необхідність якісного розкриття публічної інформації з метою набуття
позитивної репутації серед клієнтури банківської установи, а також зниження рівня асиметрії
інформації на ринку.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних та методичних положень
забезпечення транспарентності банків в контексті необхідності відновлення суспільної довіри до
фінансового сектору країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасному науковому середовищі на зараз не
існує єдиного загальноприйнятого тлумачення поняття «транспарентність», що походить від
англійської та латинської мов та означає прозорість, чіткість і зрозумілість [2].
Проаналізувавши існуючі підходи до трактування поняття «транспарентність», під даним
поняттям будемо розуміти якісну характеристику інформації щодо діяльності банку, що досягається в
процесі розкриття інформації всім зацікавленим особам та дотримується таких принципів, як
доступність, точність, повнота інформації, актуальність та зрозумілість з метою забезпечення
прийняття зацікавленими особами ефективних економічних рішень, створюючи при цьому
середовище для підвищення довіри до банків, а також для стабільного розвитку банківської системи
та економіки в цілому.
Важливість забезпечення транспарентності в банківській діяльності обумовлена роллю банків в
інформаційному посередництві. Узагальнення теоретичних підходів зарубіжних та вітчизняних
науковців дало змогу констатувати, що на сучасному фінансовому ринку посередництво банків


Статтю підготовлено в рамках виконання науково-дослідної роботи молодих науковців на тему
«Економіко-математичне моделювання механізму відновлення суспільної довіри до фінансового сектору:
запорука економічної безпеки України» (номер держ. реєстрації 0117U003924)
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трансформувалося від фінансового посередництва в інформаційно-фінансове, адже, крім руху
фінансових потоків, здійснюється переміщення інформаційних потоків та накопичення ризиків. На
даний момент роль банків, як інформаційного агента, визначається в зниженні інформаційної
асиметрії, що досягається за допомогою виконання інформаційної функції та функції делегованого
моніторингу [3]. На банки покладені такі повноваження, як збір і використання інформації, а також
подання даної інформації регулятору для відображення ситуації, яка спостерігається на ринку. Саме
на банки покладено дані повноваження, адже саме вони вирішують дані завдання більш ефективно,
ніж інші фінансово-кредитні установи в країні, оскільки мають постійні зв’язки з учасниками ринку та
обслуговують їх грошові потоки.
Розкриття інформації банком пов’язана прямо чи опосередковано зі стратегією діяльності банку,
організаційною структурою, ризик-менеджментом, фінансовою діяльністю банку та її результатами
(рис. 1). Виключенням є тільки конфіденційна інформація, що містить в собі комерційну та банківську
таємниці. Розкриття інформації всіх складових транспарентності необхідне для забезпечення
базового розуміння поточного стану та перспектив розвитку діяльності банку.
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК








Комунікаційні канали:
прес-релізи, виступи керівників банків з доповідями;
публікації статистичних даних, інформаційні брошури;
статті, наукові дослідження;
прес-конференції, круглі столи, опитування, семінари;
подання фінансової та статистичної звітності;
розміщення інформації на офіційних сайтах.

Інформаційний блок

Фінансові показники
Фінансовий стан (включаючи капітал, якість активів, ділову активність, стійкість та
ліквідність)
Стратегія розвитку та управління ризиками
Основна інформація про бізнес, управління та корпоративне управління
Інформація про ризики банку (включаючи кредитний ризик, ринковий ризик, ризик
ліквідності, операційні, юридичні та інші ризики)
Інформація про банківські продукти (включаючи вартість, умови, характеристику,
ризики тощо)

Рис. 1. Інформаційні складові транспарентності діяльності банку
Джерело: складено авторами на основі [4; 5; 6]

Перша складова (фінансові показники) містить інформацію про діяльність банку, зокрема про її
прибутковість, втрати та їх складові, а також динаміку цих показників у часі. Дана інформація
необхідна учасникам ринку для оцінки потенціалу зміни у фінансовому становищі, майбутньому
потенціалі банку та ефективності використання ресурсів банку.
Інформація про фінансовий стан корисна для учасників ринку з приводу прогнозування здатності
банківської установи виконувати свої зобов’язання, а також визначення рівня надійності банку.
Розкриття такої інформації спонукає керівництво банківської установи раціонально управляти своїми
ресурсами, не приховуючи наявні проблеми в банку.
Наступна складова (стратегія розвитку та управління ризиками) розкриває інформацію про
загальну філософію банку щодо управління ризиками, загальну політику та методологію управління
ризиками, а саме порядок ідентифікації ризиків, їх оцінку, інструменти регулювання та контроль за
даними ризиками, а також інформацію стосовно похідних інструментів, а саме яким чином вони
використовуються для управління ризиками. Також важливою інформацію виступають результати
стрес-тестів, що допомагає зрозуміти користувачам здатність банку встояти в кризових ситуаціях.
Така складова, як основна інформація про бізнес, управління та корпоративне управління
допомагає учасникам ринку зрозуміти загальну стратегію банківської установи, фундаментальну
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інформацію про бізнес (основні види діяльності та її здатність реагувати на зміни на ринку). Також
важливо розкривати інформацію про таку складову корпоративного управління, як компенсаційна
політика, яка орієнтована на розкриття системи винагород персоналу банків. Дана інформація
допомагає оцінити стимули управління і роботи вищого керівництва банку та співробітників, які
приймають на себе суттєві ризики [7].
Наступна складова (інформація про ризики банку) характеризується розкриттям якісної та
кількісної інформації про профільні ризики банку, тобто ризики, притаманні йому у певний момент
часу, його толерантність до ризику та чутливість його доходів до змін у ринкових умовах. Крім того,
розуміння природи і ступеня впливу ризиків на установу допомагає оцінити, чи доходи банку є
доречними за рівнем ризику, який він припустив. Враховуючи динамічні фінансові ринки, на яких діють
банки, і вплив посилення глобальної конкуренції та технологічних інновацій, профільні ризики банку
можуть змінюватися дуже швидко, тому користувачам фінансової інформації потрібні актуальні дані
задля приймання ефективних економічних рішень.
Виокремлення такої складової як інформація про банківські продукти є досить новим напрямком,
зокрема, це пов’язано з появою такої проблеми як відсутність розуміння споживачами природи та
умов банківських продуктів у зв’язку з ускладненням банківських продуктів. Відсутність якісної
поінформованості споживача про такі проблеми, як придатність продукту, його характеристику, ризики
та ціну даного продукту, умови повернення та власні потреби споживача може призвести до втрати
довіри до банку, а також налагодження довгострокових відносин. Простежується явна втрата
добробуту, якщо споживачі купують невідповідні банківські продукти, тому що інформація про продукт
навмисно неправдива або споживач не розуміє природу продукту.
Банківські установи, які надають повну, точну, актуальну та зрозумілу інформацію про свою
діяльність мають бути більш корисними, ефективними та добре керованими, ніж аналогічні установи,
які нехтують забезпеченням транспарентності своєї діяльності.
Слід зазначити, що механізм забезпечення транспарентності банків здійснюється у двох
напрямках: саморегулювання та державне регулювання. Саморегулювання забезпечення
транспарентності банку здійснюється шляхом впровадження транспарентності в стратегію банку та
добровільному розкритті інформації для побудови довгострокових відносин з учасниками ринку,
зокрема, при впровадженні нових і модифікації існуючих вимог до розкриття інформації підвищується
ефективність ринкової дисципліни [8]. Тим самим, учасники ринку приймають рішення на основі
фактичних даних, а не формують свої очікування на основі непідтвердженої інформації. Це
забезпечує зменшення ймовірності масової паніки клієнтів, заснованої на зовнішній по відношенню до
банків інформації, а також загальних негативних настроях на ринках.
Підвищення ефективності ринкової дисципліни за допомогою забезпечення високого рівня
транспарентності банками допомагає запобігти виникненню проблем у банках, а також підвищення
рівня ризикованості банківських операцій, тим самим посилюючи стимули для банків вести себе
обережно та ефективно. Таким чином, ринкова дисципліна, яка ґрунтується на транспарентності
банків, може бути ефективним доповненням заохочення банків до впровадження транспарентності в
стратегію банку та добровільно розкривати інформацію учасникам ринку.
Механізм забезпечення транспарентності банків в напрямку державного регулювання
здійснюється шляхом розробки регулятором нормативних документів щодо вимог і порядку розкриття
необхідної інформації на основі власних досліджень, а також міжнародних стандартів, рекомендацій
та практик. Забезпечення транспарентності банків за допомогою регулятора, що проводить політику
розкриття інформації на основі порівнянності, актуальності, надійності та своєчасності, покращує
здатність учасників ринку відрізняти банки з високим рівнем ризику від тих, які є принципово
безпечними та надійними, а також підвищує ефективність ринкової дисципліни.
Позитивний ефект державного регулювання механізму забезпечення транспарентності банків
виражається у впровадженні обов’язкових вимог, стандартів та інструкцій, що, в свою чергу, дає змогу
підвищити якість розкриття інформації, адже при відсутності інформаційних стандартів
транспарентність може надавати подвійний вплив. Підвищення рівня транспарентності банків
призводить до зниження ризику банків, які вже характеризуються низьким рівнем фінансових ризиків,
в той час, для тих банків, які ведуть найбільш ризиковану політику, такий захід може стати фатальним.
В результаті, при відсутності рівних вимог до розкриття інформації, банки, які характеризуються
високими ризиками, зацікавлені бути менш прозорими [9].
Вагомий внесок щодо підвищення ролі транспарентності в банківській діяльності здійснив
Базельський комітет з питань банківського нагляду за допомогою нормативних документів «Базель ІІ»
та «Базель ІІІ». Головною метою даних документів виступає збільшення стабільності, прозорості та
надійності міжнародної банківської системи шляхом застосування передового досвіду стосовно
управління ризиками [10]. Реалізація даних цілей передбачається на основі дотримання банками
трьох головних опор даних нормативних документів, а саме: розрахунок капіталу, контроль з боку
нагляду та ринкова дисципліна. Також слід зазначити такий важливий нормативний документ, як
«Закон Додда-Франка», який був прийнятий в США після світової фінансової кризи. Метою закону є
сприяння фінансовій стабільності США шляхом збільшення прозорості фінансової системи, захисту
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учасників ринку від недобросовісних діянь фінансових компаній та їх банкрутств за допомогою
регулювання ринку кредитних дефолтних свопів, а також кредитних деривативів [11].
Підводячи підсумки аналізу двох напрямів механізму забезпечення транспарентності банків,
можна зробити висновок про необхідність впровадження саморегулювання забезпечення
транспарентності банку в комплексі з державним регулюванням, що є обов’язковим для всіх
банківських установ. Тим самим, впроваджуючи два напрямки в комплексі, банки будуть
характеризуватися високоякісним розкриттям інформації, що, в свою чергу, призведе до підвищення
довіри учасників ринку до банків та встановлення довгострокових відносин банку з клієнтами, а також
підвищуватиме загальну ефективність діяльності банків.
Висновки з проведеного дослідження. Теоретичні зарубіжні та вітчизняні дослідження
свідчать про те, що транспарентність банківських установ забезпечує ефективний розподіл ресурсів
на фінансовому ринку за допомогою усунення інформаційної асиметрії, а також підтримку високого
рівня ринкової дисципліни та корпоративної культури банківської установи. Таким чином, можемо
зробити висновок про важливість формування транспарентного середовища банківської установи для
підвищення довіри клієнтури, кредиторів та інвесторів банку, а також формування корпоративної
культури банку за допомогою впровадження саморегулювання забезпечення транспарентності банку в
комплексі з державним регулюванням, що є обов’язковим для всіх банківських установ.
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Буряк А.В., Вяхірєва К.О. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ БАНКІВ В КОНТЕКСТІ
ВІДНОВЛЕННЯ ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ
Мета. Дослідження теоретичних та методичних положень забезпечення транспарентності банків в контексті
необхідності відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни.
Методика дослідження. В основу дослідження покладені фундаментальні положення економічної теорії,
фінансового посередництва та державного регулювання. Використані такі методи пізнання, зокрема: методи
аналізу і синтезу – в процесі дослідження тлумачення поняття «транспарентність», метод узагальнення,
системного підходу та графічний метод – при формуванні авторського визначення транспарентності банку,
структурний підхід – для виявлення основних складових транспарентності діяльності банку.
Результати. Систематизовано основні підходи до трактування поняття «транспарентність», обґрунтовано
авторське розуміння тлумачення даного поняття в дослідженні. Визначено основні структурні елементи, що
формують транспарентність банківських установ. Розкрито механізм забезпечення транспарентності банків
шляхом виокремлення двох напрямків: саморегулювання та державне регулювання. Доведено важливість
формування транспарентного середовища банківської установи для підвищення довіри клієнтури, кредиторів та
інвесторів банку, а також формування корпоративної культури банку за допомогою впровадження
саморегулювання забезпечення транспарентності банку в комплексі з державним регулюванням, що є
обов’язковим для всіх банківських установ.
Наукова новизна. Обґрунтовано забезпечення транспарентності банків як один із напрямів підвищення
довіри до фінансового сектору країни, удосконалено основні складові, що формують транспарентність банків на
сучасному етапі та визначено механізм її забезпечення.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для ефективного розвитку
фінансового сектору країни з подальшим відновленням довіри.
Ключові слова: банк, фінансовий сектор, транспарентність, механізм забезпечення транспарентності,
довіра.
Buriak A.V., Viakhirieva K.O. THE MECHANISM OF PROVIDING BANKS TRANSPARENCY IN THE
CONTEXT OF RESTORATION TRUST IN FINANCIAL SECTOR OF THE COUNTRY
Purpose. Investigation of theoretical and methodological provisions on ensuring transparency of banks in the
context of the need to restore public confidence in the financial sector of the country.
Methodology of research. The foundation of the research is based on the fundamental provisions of economic
theory, financial intermediation and state regulation. The following methods of cognition have been used, in particular:
the methods of analysis and synthesis – in the study of the interpretation of the concept of «transparency», the method of
generalization, the system approach and the graphic method – in the formation of the author's definition of transparency
of the bank, the structural approach – to identify the main components of the transparency of the bank.
Findings. The main approaches to the interpretation of the concept of «transparency» were systematized,
authors understanding of the interpretation of this concept in the research is substantiated. The basic structural elements
forming the transparency of banking institutions are determined. The mechanism of ensuring transparency of banks by
means of separation of two areas: self-regulation and state regulation are revealed. The importance of forming a
transparent banking environment for increasing the confidence of clients, lenders and investors of the bank, as well as
formation of the corporate culture of the bank through introduction of self-regulation of ensuring transparency of the bank
in a complex with state regulation, which is mandatory for all banking institutions, is proved.
Originality. It was substantiated that ensuring banks transparency as one of the areas of increasing confidence in
the financial sector of the country, improved the main components that form the banks' transparency at the present stage
and defined the mechanism of its provision.
Practical value. The results of the study may be proposed for the effective development of the financial sector of
the country with the further restoration of trust.
Key words: bank, financial sector, transparency, transparency mechanism, trust.
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Буряк А.В., Вяхирева Е.О. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ К ФИНАНСОВОМУ СЕКТОРУ СТРАНЫ
Цель. Исследование теоретических и методических положений обеспечения транспарентности банков в
контексте необходимости восстановления общественного доверия к финансовому сектору страны.
Методика исследования. В основу исследования положены фундаментальные положения экономической
теории, финансов и государственного регулирования. Использованы такие методы познания, в частности:
методы анализа и синтеза – в процессе исследования толкования понятия «транспарентность», метод
обобщения, системного подхода и графический метод – при формировании авторского определения
транспарентности банка, структурный подход – для выявления основных составляющих транспарентности
деятельности банка.
Результаты. Систематизированы основные подходы к трактовке понятия «транспарентность»,
обосновано авторское понимание толкования данного понятия в исследовании. Определены основные
структурные элементы, формирующие транспарентность банковских учреждений. Раскрыт механизм
обеспечения транспарентности банков путем выделения двух направлений: саморегулирования и
государственного регулирования. Доказана важность формирования транспарентного среды банковского
учреждения для повышения доверия клиентуры, кредиторов и инвесторов банка, а также формирования
корпоративной культуры банка посредством внедрения саморегулирования обеспечения транспарентности
банка в комплексе с государственным регулированием, что является обязательным для всех банковских
учреждений.
Научная новизна. Обоснованно обеспечение транспарентности банков как одно из направлений
повышения доверия к финансовому сектору страны, усовершенствованы основные составляющие, которые
формируют транспарентность банков на современном этапе и определен механизм ее обеспечения.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть предложены для эффективного
развития финансового сектора страны с последующим восстановлением доверия.
Ключевые слова: банк, финансовый сектор, транспарентность, механизм обеспечения транспарентности,
доверие.
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Постановка проблеми. Сучасний етап реформування системи оподаткування в Україні
здійснюється в умовах динамічних змін найважливіших параметрів економічного, соціального та
політичного життя суспільства. Разом із тим, процеси, що відбуваються у зв’язку з реалізацією
податкових правовідносин, отримують неоднозначні, а іноді протилежні трактування внутрішнього
змісту, що неодмінно позначається на якості їх адміністративно-правового регулювання. Це
безпосередньо стосується й спеціальних податкових режимів.
Потреба в таких режимах зумовлена необхідністю обліку з метою оподаткування специфіки
окремих груп платників податків і сфер діяльності, в яких вони функціонують [1, с. 4]. На даний час
існує потреба в адаптації правових механізмів кожного із спеціальних податкових режимів до
реальних умов оподаткування, виявленні прихованих дефектів їх адміністративно-правового
регулювання, з’ясуванні особливостей порядку їх реалізації тощо. Тому визначення основних
характеристик спеціальних податкових режимів та особливостей їх застосування є досить актуальним
і має практичну значущість.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність спеціальних податкових режимів
залишається до кінця не визначеною, з’являються ідеї щодо їх реформування чи ліквідації, проте, на
наше переконання, вони мають вагоме значення як для державного бюджету, так і для підприємців.
Питання реформування спеціальних податкових режимів є предметом дослідження вітчизняних
та зарубіжних вчених. Дослідженням еволюції складових новоутворених спеціальних податкових
режимів, аналізу їх особливостей та рівню податкового навантаження у своїх дослідженнях приділяло
увагу багато вітчизняних вчених, зокрема: К. Андрієвський, О. Бондаренко, С. Варналій, В. Жданова,
Ю. Іванов, В. Левін, Є. Опря, О. Покатаєва, С. Сарана, М. Слатвінська та інші.
На сьогодні в Україні практика застосування спеціальних податкових режимів є досить
поширеною серед підприємців, однак не є досконалою і потребує нових розробок із врахуванням
міжнародного європейського досвіду.
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне визначення сутності спеціальних
податкових режимів, їх практичне застосування та вплив на збільшення податкових надходжень
місцевих бюджетів, а також нормативно-законодавчі зміни у контексті реформування Податкового
кодексу України.
Виклад основного матеріалу дослідження. До моменту набрання чинності Податкового
кодексу України у вітчизняному законодавстві не використовувалося поняття «спеціальний податковий
режим», хоча як наукова категорія воно доволі широко застосовувалося для позначення податкових
платежів, метою яких призначення було зменшення податкового тиску, спрощення обліку і звітності та,
відповідно, вони визначали спеціальні режими оподаткування окремих категорій платників податків.
Згідно з пунктами 11.2 і 11.3 статті 11 Податкового кодексу України, спеціальний податковий
режим – це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій
господарюючих суб’єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок
визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів [2]. Дані
режими закріплюють специфічний порядок обчислення та сплати податків та зборів у відповідний
податковий період, який застосовується у випадках та порядку, встановлених податковим
законодавством.
Також вони передбачають незвичайний порядок визначення елементів правового механізму
податку, спеціальний режим застосування податкових пільг. Відповідно до змісту вищенаведеного
поняття, можна сформулювати такі ознаки спеціального податкового режиму [1, с. 5]:
1) окрема система заходів з оподаткування;
2) закріплює особливий порядок визначення елементів податку і збору, у тому числі
оподаткування окремих категорій платників;
3) передбачає звільнення від сплати окремих податкових платежів;
4) застосовується у відповідний податковий період.
Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку,
визначених виключно розділом XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Спеціальний
податковий режим  це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих
категорій господарюючих суб’єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий
порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. До
нього належить спрощена система оподаткування, обліку і звітності [2].
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння
податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в
порядку та на умовах, визначених ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему
оподаткування, якщо така особа відповідає встановленим вимогам, та реєструється платником
єдиного податку у порядку, визначеному ПКУ.
Стратегічними завданнями фіскального реформування, з урахуванням європейського вектора
розвитку, є обмеження сфери застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності з
метою уникнення дестимулювання розвитку сектору малого і середнього бізнесу та викривлення
мотивації підприємницької діяльності. Також слід обмежити використання різних спеціальних режимів
сплати податків, які залежать від форми господарювання (фізична чи юридична особа) з метою
забезпечення транспарентності та рівних умов конкуренції [3, с. 70]. Крім того, варто оцінювати
системні наслідки їхнього впливу на фіскальну й економічну ефективність податкової системи,
справедливість оподаткування, масштаби заниження податків та ухилення від їх сплати.
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, поділяються на 4 групи платників єдиного податку (табл. 1).
Ставки єдиного податку для 1-2 груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та у
відсотках до доходу (відсоткові ставки). Ставки представлені у табл. 2.
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Таблиця 1
Групи платників єдиного податку
№ групи

Характеристика

1 група

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно
роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську
діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 300000 гривень.
2 група
фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому
числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного
року відповідають сукупності таких критеріїв:
 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
3 група
фізичні особи–підприємці та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких
критеріїв:
 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у
трудових відносинах необмежена;
 обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.
4 група
юридичні особи-сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %.
Джерело: складено авторами за [1, с. 6]

Таблиця 2
Ставки єдиного податку для 1-3 груп
Види ставок

Групи
платників

Фіксовані ставки (встановлюються сільськими,
селищними та міськими радами для фізичних
осіб-підприємців, які здійснюють господарську
діяльність залежно від виду господарської
діяльності, з розрахунку на календарний
місяць)
Відсоткові ставки

1

2

3

Розміри ставок
у межах до 10% розміру мінімальної заробітної
плати
у межах до 20% розміру мінімальної заробітної
плати
3% від доходу – у разі сплати ПДВ;
5% від доходу – у разі включення ПДВ до
складу єдиного податку

Джерело: [1, с. 21]

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу
(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного
податку встановлюється у розмірі – 5 % від доходу – у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
Для платників єдиного податку 4 групи розмір ставок податку з 1 гектара сільськогосподарських
угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить
(у відсотках бази оподаткування) (табл. 3).
Таблиця 3
Ставки єдиного податку для платників 4 групи

Види земельних ділянок
Рілля, сіножаті, пасовища

Ставки єдиного податку
(у відсотках від нормативної грошової оцінки)
у гірських зонах та на
загальні
на закритому ґрунті
поліських територіях
0,81
0,49
5,4

Багаторічні насадження

0,49

0,16

-

Землі водного фонду
Джерело: [1, с. 23]

2,43

-

-

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.
Після прийняття Податкового кодексу та зміни переліку місцевих податків і зборів відбулося
зростання частки єдиного податку у доходах місцевих бюджетів. Завдяки реформуванню спрощеної
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системи оподаткування у 2011 р. частка єдиного податку в доходах місцевих бюджетів зросла з 2,3% у
2011 р. до 10,8% у 2015 р., а у зв’язку з його включенням до складу місцевих податків і зборів, частка
останніх у власних доходах місцевих бюджетів України зросла з 2,9% у 2011 р. до 22,4% у 2015 р.
(рис. 1).

Рис. 1. Надходження єдиного податку та місцевих податків і зборів у доходах місцевих
бюджетів в Україні за 2010-2015 рр., %
Джерело: побудовано авторами за даними [4; 5]

З рис. 1 можна побачити, що частка єдиного податку протягом 2011-2015 рр. зростає і займає
найбільшу питому вагу серед усіх місцевих податків і зборів. Різка зміна відбулася у 2015 р., тобто
частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів стрімко зросла, що свідчить про
реальні надходження до місцевих бюджетів України за рахунок впровадження податку на нерухомість
(оскільки цей податок у 2015 році почали вже платити не лише юридичні, але й фізичні особи).
Практика застосування податкових режимів зарубіжних країн становить певний інтерес для
України, і загальні риси, властиві багатьом країнам, потрібно враховувати під час формування
державної політики підтримки малого підприємництва в Україні [6]. Особливості застосування
спеціальних податкових режимів в країнах ЄС наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Спеціальні податкові режими в країнах ЄС для суб’єктів малого підприємництва
Країни
Болгарія
Польща
Румунія

Спеціальні податкові режими
– спрощення процедур оподаткування шляхом збільшення звітного податкового періоду та
регулювання авансових платежів.
– отримання податкового кредиту;
– спрощення процедур оподаткування шляхом збільшення звітного податкового періоду;
– податковий кредит у розмірі 100% нарахованої суми податку на прибуток.
– спеціальний податковий режим - оподаткування виручки від реалізації продукції та послуг.

– спрощення системи та процедур оподаткування;
– податкові стимули в межах спеціальних економічних зон;
– зменшення штрафів за порушення вимог подання звітності.
– спеціальні податкові ставки;
Франція
– пільги на визначені види доходів.
Джерело: складено авторами за даними [7]
Словенія

З огляду на ймовірний суттєвий вплив фіскальних важелів на діяльність, розвиток та створення
нових суб’єктів малого та середнього бізнесу, формування сприятливої політики оподаткування в цій
сфері та забезпечення дотримання податкового законодавства є питанням, актуальним для всіх країн
ЄС та поза його межами. Однак таке спрощення, як правило, супроводжується і зниженням
можливостей для контролю за рухом товарів та послуг, що створює умови для ухилення від сплати
податків несумлінних суб’єктів малого підприємництва [6; 7]. Ряд країн ЄС спростили оподаткування
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для даного сектору економіки, а окремі з них, зокрема Румунія, запровадили умовно-розрахункове
оподаткування, що не залежить від результатів економічної діяльності.
Тому подальша гармонізація чинного законодавства нашої держави має відбуватися в контексті
впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС із урахуванням зазначених обставин.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, можна зробити висновки, що останні
законодавчі зміни, внесені до застосування спрощеної системи оподаткування, призведуть до її
лібералізації, а, відповідно, і до збільшення кількості її платників.
Не зважаючи на позитивні тенденції, проблеми балансування інтересів держави та малого
бізнесу залишаються невирішеними [8, с. 222]:
 єдиноплатники не створюють доданої вартості, а лише мінімізують оподаткування власних
доходів; ухиляються від сплати податку з доходів фізичних осіб (найманих працівників) не
оформляючи трудових відносин з ними; крупні компанії розпорошують свій бізнес шляхом
оформлення власних об’єктів діяльності на спрощену систему оподаткування;
 уряд недоотримує податкові надходження від сплати єдиного податку до місцевих бюджетів
(оскільки це основне джерело регіональних доходів), внаслідок схем ухиляння.
Спеціальні режими оподаткування – це потужний інструмент державної підтримки малих та
середніх підприємств у вигляді можливості максимально спростити документообіг та процедуру
сплату податків. Однак параметри, що обмежують перебування на спрощеній системі, не заохочують
підприємства до зростання. На нашу думку, у зв’язку зі зміною диференціації груп платників єдиного
податку, прогресивним кроком з метою стимулювання нарощування обсягів виробництва платниками
єдиного податку, буде заміна граничних обсягів річного доходу з фіксованих на такі, що пов’язані із
зовнішніми орієнтирами (наприклад, з прожитковим мінімумом, мінімальною заробітною платою або
рівнем інфляції). Аналіз результативності здійснення податкових реформ у сфері оподаткування
малого та середнього бізнесу залишається предметом наших подальших досліджень.
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Мединська Т.В., Чабанюк О.М., Малець А.Т. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ В КОНТЕКСТІ
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Мета. Теоретичне визначення сутності спеціальних податкових режимів, їх практичне застосування та
вплив на збільшення податкових надходжень місцевих бюджетів, а також нормативно-законодавчі зміни у
контексті реформування Податкового кодексу України.
Методика дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися такі методи:
загальнонауковий метод – для формування інформації щодо спеціального режиму оподаткування; економікоаналітичний метод - для вивчення динаміки надходжень єдиного податку до доходів місцевих бюджетів України
за 2010-2015 рр.; порівняльний метод - при розгляді нормативних документів, в яких відображалися зміни
податкового законодавства та практика застосування європейського досвіду у сфері спеціальних податкових
режимів.
Результати. З’ясовано, що введення спеціальних податкових режимів є ефективним інструментом для
розвитку малого бізнесу в Україні. Законодавчі реформи Податкового кодексу, що відбулися в останні роки,
вплинули як на збільшення чисельності суб’єктів малого підприємництва, так і податкових надходжень до
місцевих бюджетів, особливо це відчутно за 2014-2015 рр. Однак параметри, що обмежують перебування на
спрощеній системі, не заохочують підприємства до зростання. На нашу думку, у зв’язку зі зміною диференціації
груп платників єдиного податку, прогресивним кроком з метою стимулювання нарощування обсягів виробництва
платниками єдиного податку, буде заміна граничних обсягів річного доходу з фіксованих на такі, що пов’язані із
зовнішніми орієнтирами (наприклад, з прожитковим мінімумом, мінімальною заробітною платою або рівнем
інфляції).
Наукова новизна. Узагальнено особливості застосування спеціальних податкових режимів в Україні,
обґрунтовано взаємозалежності між податковими надходженнями місцевих бюджетів та нормативнозаконодавчими змінами.
Практична значущість. Позитивні зміни від впровадження законодавчих змін дали можливість на практиці
оцінити переваги реформування спеціального режиму оподаткування і внаслідок цього оцінити вагоме
підвищення доходів місцевих бюджетів. Результати дослідження можуть бути використані при визначенні
подальших напрямів реформування ДФС України.
Ключові слова: спеціальні податкові режими, спрощена система оподаткування, єдиний податок,
Податковий кодекс, малі суб’єкти підприємництва, доходи місцевих бюджетів.
Medynska T.V., Chabaniuk O.M., Malets A.T. SPECIAL TAX MODES IN THE CONTEXT OF THE REFORM
OF THE TAX CODE OF UKRAINE
Purpose. The theoretical definition of the nature of special tax regimes, their practical application and the impact
on increasing tax revenues of local budgets, as well as regulatory and legislative changes in the context of the reform of
the Tax Code of Ukraine.
Methodology of research. The following methods were used to solve the tasks set in the work: the general
scientific method - for the formation of information on the special tax regime; economic and analytical method - for
studying the dynamics of income of the single tax revenues to local budget revenues of Ukraine for 2010-2015; a
comparative method - when considering normative documents, which reflected changes in tax legislation and the
practice of applying European experience in the field of special tax regimes.
Findings. It was found that the introduction of special tax regimes is an effective tool for the development of small
business in Ukraine. Legislative reforms of the Tax Code that have taken place in recent years have affected both the
increase in the number of small business entities and tax revenues to local budgets, especially this is noticeable in
2014-2015. However, the parameters limiting stay in the simplified system are not encouraged enterprises to grow. In our
opinion, in connection with the change in the differentiation of groups of payers of the single tax, a progressive step to
stimulate an increase in the production of single tax payers will be the replacement of the limit of annual revenue from
fixed to those related to external targets (for example, from living wage, minimum wage or inflation rate).
Originality. The peculiarities of application of special tax regimes in Ukraine are generalized, interdependence
between tax revenues of local budgets and legislative and regulatory changes were grounded.
Practical value. Positive changes from the introduction of legislative changes made it possible to evaluate in
practice the benefits of reforming the special tax regime and, as a result, to assess the significant increase in local
budget revenues. The results of the study can be used in determining the further directions of reforming the DFS of
Ukraine.
Key words: special tax regimes, simplified taxation system, single tax, tax code, small business entities, local
budget revenues.
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Медынская Т.В., Чабанюк О.М., Малец А.Т. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В КОНТЕКСТЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
Цель. Теоретическое определение сущности специальных налоговых режимов, их практическое
приложение и влияние на увеличение налоговых поступлений местных бюджетов, а также нормативнозаконодательные изменения в контексте реформирования Налогового кодекса Украины.
Методика исследования. Для решения поставленных в работе заданий использовались такие методы:
общенаучный метод – для формирования информации относительно специального режима налогообложения;
экономико-аналитический метод - для изучения динамики поступлений единого налога к доходам местных
бюджетов Украины за 2010-2015 гг.; сравнительный метод - при рассмотрении нормативных документов, в
которых отображались изменения налогового законодательства и практика применения европейского опыта в
сфере специальных налоговых режимов.
Результаты. Выяснено, что введение специальных налоговых режимов является эффективным
инструментом для развития малого бизнеса в Украине. Законодательные реформы Налогового кодекса, которые
состоялись в последние годы, повлияли как на увеличение численности субъектов малого предпринимательства,
так и налоговых поступлений к местным бюджетам, особенно это ощутимо за 2014-2015 гг. Однако параметры,
которые ограничивают пребывание на упрощенной системе, не поощряют предприятия к развитию. По нашему
мнению, в связи с изменением дифференциации групп плательщиков единого налога прогрессивным шагом, с
целью стимулирования наращивания объемов производства плательщиками единого налога, будет замена
предельных объемов годового дохода из фиксированных на такие, которые связаны с внешними ориентирами
(например, с прожиточным минимумом, минимальной заработной платой или уровнем инфляции).
Научная новизна. Обобщены особенности применения специальных налоговых режимов в Украине,
обоснованы взаимозависимости между налоговыми поступлениями местных бюджетов и нормативнозаконодательными изменениями.
Практическая значимость. Позитивные изменения от внедрения законодательных изменений
предоставили возможность на практике оценить преимущества реформирования специального режима
налогообложения и вследствие этого оценить весомое повышение доходов местных бюджетов. Результаты
исследования могут быть использованы при определении дальнейших направлений реформирования ДФС
Украины.
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, упрощенная система налогообложения, единый
налог, Налоговый кодекс, малые субъекты предпринимательства, доходы местных бюджетов.
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БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Кредитні відносини відіграють надважливу роль для розвитку
економіки. Так, будучи інструментом перерозподілу фінансових ресурсів, кредит забезпечує їх
ефективне використання в пріоритетних напрямах розвитку економіки. За допомогою залучення
кредиту стають можливими збалансування грошових потоків суб’єктів економіки; безперервний
виробничий процес підприємств та збільшення його масштабів; зростання споживчих можливостей
населення та перетворення їх заощаджень у продуктивний позичковий капітал. Крім цього, кредит має
значний вплив на стабільність національної грошової одиниці, що обумовлено забезпеченням
регулювання готівкового обігу та безперервності безготівкового обігу.
В повній мірі роль кредиту проявляється лише в умовах ринкової економіки, за якої основними
кредиторами виступають банківські установи. Банківська система взаємодіє з реальною економікою
країни, а більшою мірою саме через кредитні відносини. Від рівня забезпечення підприємств
додатковими кредитними ресурсами значно залежить ефективність їх поточної діяльності та змога
здійснювати капітальні вкладення, в тому числі інноваційного характеру. При цьому, одним з головних
принципів банківського кредитування є платність, що дозволяє банкам отримати дохід від таких
операцій, частину якого направити на оплату мобілізованих у населення та інших суб’єктів
господарювання депозитних ресурсів. Тобто, функціонування банківської системи забезпечує також
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підвищення добробуту вкладників.
Однак сучасний стан розвитку банківської системи не дозволяє повною мірою використовувати
зазначені можливості впливу кредитування на економічні процеси. Основними проблемами
банківського сектору є низька довіра з боку населення, обмеженість ресурсів, значна частка
проблемних кредитів в активах банків та високий рівень кредитного ризику.
З огляду на окреслені проблеми та необхідність забезпечення суб’єктів економіки кредитними
ресурсами для виходу з кризи, доцільним є комплексний аналіз особливостей банківських кредитних
відносин в сучасних умовах та можливостей їх активізації та вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблем банківського кредитування в
Україні підтверджується значним інтересом науковців до неї. Низка вітчизняних вчених широко
висвітлювала питання іпотечного та споживчого кредитування у своїх наукових працях. Так,
Вовчак О. Д. та Антонюк О. І. розглянули теоретичні підходи до сутності споживчого кредиту,
проаналізували особливості його еволюції та розкрили причини, які стримують його розвиток в Україні
[3, с. 148-157]. Юркевич О. М. було оцінено існуючий інституційний складник іпотечного кредитування,
визначено проблеми та перспективи подальшого розвитку іпотечного житлового кредитування в
Україні [17, c. 168-172; 18, с. 327-332]. Солоділова К. В. та Шафранова О. В. висвітлили сучасний стан
кредитування в Україні та виділили фактори впливу на нього [11, с. 844-847]. Приділяли увагу
банківському кредитуванню й інші науковці [7, c. 7-33; 12, с. 32-37].
Однак, не зважаючи на внесок вищезгаданих науковців, швидкість зміни економічних реалій та
накопичення масивів інформації вимагають постійного комплексного дослідження банківського
кредитування у контексті стану розвитку самої банківської системи.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити стан банківського кредитування в Україні на
сучасному етапі розвитку банківської системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. У різні періоди розвитку банківської системи
України кредитування характеризувалось специфічними рисами. Тому для оцінки стану банківського
кредитування на сучасному етапі розвитку доцільно розглянути еволюцію вітчизняної банківської
системи.
Банківська система України формувалась за дворівневою моделлю, що було закріплено ЗУ
«Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р. Цього ж року було утворено Національний
банк України як банк першого рівня – Центральний банк.
Початковий період існування банківської системи супроводжувався гіперінфляцією (1992 р. –
2100%, 1993 – 10156%), спадом виробництва та рівня життя. Водночас кількість банків щорічно
зростала і в 1995 р. їх чисельність склала 230 одиниць [6, с. 156]. Відповідно, суттєво зростали і
обсяги кредитування: у 124,6 разів у 1995 р. порівняно з 1992 р.
1995 р. характеризувався зменшенням рівня інфляції до 282%, що спровокувало банкрутство
банків, орієнтованих на зростання ціни. Позитивно вплинуло на процеси кредитування проведення
грошової реформи: введення в обіг української гривні.
Після фінансово-економічної кризи 1997-1998 рр. поступово відбувалося зростання обсягів
банківського (а в тому числі і міжбанківського) кредитування, поширення факторингу та франчайзингу,
а також відкриття представництв іноземних банків та банків з іноземним капіталом [10, с. 66].
До початку світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. характерним для банківського
сектору було примноження ресурсів банківських установ, а також їх вкладень у кредити:
середньорічний приріст у період 2005-2008 рр. становив 70%, при тому що кредитування населення
зростало швидше (104%), ніж кредитування підприємств (58%) [1, с. 63]. Кількість банків з іноземним
капіталом зросла до 47 у 2008 р., збільшувалися також обсяги зовнішніх запозичень, депозитів у
банках, іпотечного кредитування та кредитування в іноземній валюті [10, с. 171]. Зовнішнє
фінансування активних операцій банків мало двоякі наслідки: стимулювання конкуренції, зниження
вартості кредитів, а разом з тим і зростання рівня зовнішнього боргу банків в іноземній валюті, який у
2008 р. становив 38% всіх зобов’язань. Підтвердженням досить великих валютних ризиків для
позичальників-фізичних осіб є те, що рівень доларизації наданих їм кредитів вже у 2005 р. дорівнював
62%.
Наслідки описаних вище процесів, підсилених світовою фінансовою кризою 2008-2009 рр.,
відчутно вплинули на банківське кредитування. Так, зниження курсу національної валюти призвело до
росту неплатежів за кредитами в іноземній валюті, зменшення вартості капіталу банків і його
достатності [1, с. 64; 8, с. 1]. Це супроводжувалося масовим вилучення депозитних вкладів (за 6
місяців 2009 р. – 110 млрд. грн.), обмеження у наданні кредитів в іноземній валюті. ВВП України
знизився на 15,1%, а інфляція становила 21,2% і 13,9% у 2008-2009 рр. відповідно.
Післякризовий період (2010-2014рр.) характеризувався повільним відновленням процесів
кредитування, припливом вкладів в банки (обсяг кредитів з 2010 р. до початку 2014 р. зросли на 21%,
депозитів – на 63%).
Починаючи з 2014 р., банки скорочують обсяги кредитування, що зумовлено важкою політичною
та економічною ситуаціями, нестабільністю національної валюти і обмеженістю ресурсів. Знижується
попит на кредитні ресурси і зі сторони фізичних і юридичних осіб. Такі процеси зумовлені зростанням
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інфляції, девальвацією національної грошової одиниці, зниженням рівня життя населення та іншими
факторами фінансово-економічної кризи.
Загалом, кількість банків в Україні протягом останніх років суттєво зменшується і вже на
01.10.2017 р. становила 88 установ, що більш як вдвічі менше у порівнянні з 2010 р. (рис. 1).

Рис. 1. Кількість банків в Україні у 2010-2017 рр. (на початок періоду)
Джерело: складено авторами на основі [9]

У 2014-2016 рр. НБУ до 82 банків запроваджував тимчасову адміністрацію через проблеми з
платоспроможністю, причому для більшості з них було прийнято рішення про ліквідацію [1, с. 3]. З
початку 2017 р. кількість діючих банків зменшилась ще на 8 установ.
Наслідком постійного скорочення кількості банків з національним капіталом та значно меншого –
банків з іноземних капіталом (тільки 11 банків від 01. 01. 2014 р.) є зростання частки таких банків, а
також частки іноземного капіталу в статутному капіталі банків. На 01.10.2016 р. частка іноземного
капіталу в статутному капіталі банків досягла 56,0%, що більше за аналогічний показник на початок
2014 року на 22 в. п. [4, с. 4]. Наслідки цього можуть бути як позитивними (збільшення зовнішніх
інвестиційних ресурсів в економіці, посилення конкуренції серед банків, використання іноземного
досвіду управління ризиками тощо), так і негативними (підвищення фінансової залежності та рівня
системного ризику, ускладнення контролю зі сторони НБУ тощо) [1, с. 155].
У 2016 р. структура власності активів банківської системи України суттєво змінилась: 52%
складають банки з державною часткою, 35% - банки з іноземним капіталом і лише 13% - банки з
приватним українським капіталом [1, с. 3]. Зростання частки державної власності в активах банківської
системи було зумовлене зміною форми власності ПАТ КБ «Приватбанк».
Що стосується загальних результатів діяльності вітчизняних банків, то від 2010 р. лише у
2012-2013 рр. вона була прибутковою і, відповідно, рентабельність активів і капіталу набували
додатних значень. З 2014 р. збитковість банківської системи України була обумовлена як
економічними, так і політичними кризовими явищами (табл. 1). Проте збиток банківської системи у
2016 р. обсягом більше 159 млрд. грн. зумовлений збитком ПАТ КБ «Приватбанк» у сумі 135,3 млрд.
через доформування резервів за кредитними операціями. Інші банки зменшили сукупні збитки з 66,9
до 24 млрд. грн. за 2016 рік, при цьому позитивним також було зростання процентних (на 15%) і
комісійних доходів (на 12%) [9].
Таблиця 1
Результати діяльності банків України у 2010-2016 рр., млрд грн
Назва/Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доходи

136,84

142,78

150,45

168,88

210,201

199,19

190,69

Витрати

149,87

150,49

145,55

167,45

263167

265,79

350,08

Результат діяльності

-13,03

-7,71

4,9

1,43

-52,96

-66,6

-159,39

Рентабельність активів,%

-1,45

-0,76

0,45

0,12

-4,07

-5,46

-12,60

Рентабельність капіталу,%
-10,19
-3,64
Джерело: складено авторами на основі [9]

3,03

0,81

-30,46

-51,91

-116,74

Водночас, перший квартал 2017 р. для вітчизняних банків був прибутковим: 5,09 млрд грн
(перший квартал 2016 р. – збиток у сумі 8,01 млрд грн) [2].
Описані вище загальні тенденції розвитку банківської системи були спричинені низкою причин, в
тому числі змінами кредитних операцій банків.
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Для 2010-2016 рр. характерним було перевищення темпів приросту загальних активів (не
скоригованих на сформовані під активні операції резерви) банків України над темпами приросту
кредитного портфелю таких установ. При цьому найбільше активи банків зростали у 2011 р., 2013 р.
та 2016 р. (в середньому на 11%), а найменше у 2015 р. – на 3,3%. Збільшення загальних активів у
2016 р. на 10,55% відбулося за рахунок зростання портфелю ОВДП і похідних інструментів ПАТ КБ
«Приватбанк» внаслідок націоналізації [10]. Кредитний портфель найбільше зростав у 2013-2014 рр.
при тому, що вже в 2015 р. темп приросту складав всього 0,34%, а у 2016 р. – -0,38%. Така ситуація
відображає суттєве послаблення кредитної активності банківських установ, що зумовлено кризовими
явищами в національній економіці та використанням банками інших шляхів розміщення вільних
коштів, а, зокрема, державних цінних паперів та короткострокових сертифікатів НБУ. Такі напрями
вкладення коштів були обрані банками задля зменшення кредитного ризику.
Тенденцію до скорочення, відповідно, має і частка кредитного портфелю в загальних
банківських активах: з 69,25% у 2010 р. до 57,9% у 2016 р. Зазначимо також, що протягом
досліджуваного періоду питома вага наданих банками кредитів зростала у 2014 р. – на 1,47 в. п., що
більшою мірою обумовлено девальваційними чинниками. Загалом, зменшення частки кредитів у
активах банків підтверджує описану динаміку активів та кредитів у досліджуваному періоді. При цьому
звітне значення показника (57,9% у 2016 р.) є меншим порівняно з середньоєвропейським – 65% [14,
с. 240].
Крім факту помірної кредитної активності банків у роки нової кризи, важливою є якість
кредитного портфелю, що може бути визначена, зокрема, часткою простроченої заборгованості за
кредитами в загальній сумі кредитів [15]. Неспроможність позичальників погашати взяті кредити у
визначеному періоді через девальвацію національної валюти, зменшення ділової активності,
зниження цін на нерухомість (втрата вартості заставленого майна) призвела до необхідності
формувати більші резерви за активними операції і, загалом, знизила якість кредитного портфелю
банківських установ у період нової кризи. Крім того, великий вплив на збільшення проблемних
кредитів мав значний обсяг непогашених в термін кредитів на окупованих територіях (до прикладу
проблемна заборгованість Донецької області відповідала 6,5% активів банківської системи) [14, с. 156;
16, с. 42]. З 2010 р. до 2013 р. частка простроченої заборгованості за кредитами зменшувалась після
кризових явищ, однак, починаючи від 2014 р., такий показник лише зростає (рис. 2).

Рис. 2. Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальній сумі кредитів у
2010–2017 рр., %
Джерело: складено авторами на основі [9]

Таким чином, частка простроченої заборгованості за кредитами протягом 2013-2016 рр. зросла
на 19,3 в.п. На кінець 2016 р. питома вага кредитів фізичних осіб з простроченням становила близько
56% [13].
Вже станом на 01.11.2017 р. частка простроченої заборгованості становила 56,44%, при цьому
НБУ почав застосовувати міжнародні стандарти визначення непрацюючих кредитів [9].
Зауважимо, що резерви банківських установ за активними операціями щорічно повністю
покривали і перевищували обсяги проблемних кредитів до 2016 р. Разом з тим, сам факт відволікання
значних обсягів коштів для страхування кредитного ризику зменшує ефективність активних операції
таких установ і, відповідно, зменшує розмір потенційного прибутку. До прикладу, за період 2010-2016
рр. величина резервів за активними операціями банків зросла з 148,8 млрд. грн. до 484,4 млрд. грн.,
причому більшою мірою таке зростання відбувалося саме у 2014-2016 рр. [16, c. 43; 10].
Як було зазначено вище, великий вплив на прострочення погашення кредитів мала девальвація
національної валюти. Так, з початку 2014 р. гривня девальвувала на 239,3%.При цьому слід звернути
увагу на рівень доларизації кредитного портфелю українських банків, який з 2010 р. по 2013 р.
зменшився до 33,8%, проте з 2014 р. знову почав зростати і вже у 2015 р. становив 58%.
Такий же ж високий рівень доларизації кредитів банків був характерним період фінансовоекономічної кризи 2008-2009 рр.(зокрема, у 2009 р. рівень доларизації кредитів склав 60%), тобто
можна помітити певну тенденцію доларизації кредитів: підвищення у передкризовий період та
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пониження після відносної економічної стабілізації. Тому актуальним є висновок В. В. Коваленко про
те, що валютний ризик клієнтів, що не мають джерел валютних доходів перетворюється у кредитний
ризик для банків [5, с. 65]. Таким чином, підвищення частки валютних кредитів банків зумовлює
підвищення їх залежності від курсових коливань.
Розглянемо динаміку надання кредитів депозитними корпораціями (банками) резидентам для
визначення валютних, часових, цільових пропорцій саме для таких суб’єктів національної економіки. У
2014-2015 рр. відбулись суттєве зростання обсягів кредитів у іноземній валюті (на 53,5% і 15,9%
відповідно) та зменшення обсягів кредитів у національній валюті (на 9,1% і 20,8% відповідно). Як
видно з рис. 3, на кінець 2016 р. кредити, надані резидентам, у валютному розрізі були поділені майже
порівно.

Рис. 3. Динаміка кредитів, наданих банками резидентам, у розрізі валют за 2010-2016 рр., %
Джерело: складено авторами на основі [9]
У період 2010-2013 рр. зростала частка короткострокових кредитів у загальній сумі кредитів
при зменшенні кредитів з терміном погашення більше 1 року, однак у 2016 р. ситуація дещо змінилась
(рис. 4): частка кредитів з терміном погашення від 1 до 5 років досягла 39%, а кредитів з терміном
погашення більше 5 років – 25,9% (найвищі значення від 2010 р.) При цьому капітальні інвестиції в
національній економіці 2016 р. здійснювались за рахунок банківських кредитів лише на 7,1% [8]. Це
можна пояснити як високим рівнем кредитного ризику, так і нестачею довгострокових ресурсів банків
(в тому числі депозитних).

Рис. 4. Структура кредитів, наданих банками резидентам, в розрізі строків погашення
у 2010-2016 рр.,%
Джерело: складено авторами на основі [9]

Якщо розглядати динаміку обсягів кредитів, наданих резидентам у розрізі секторів економіки,
бачимо, що найбільша і постійно зростаюча частка кредитів у загальному обсязі належить
нефінансовим корпораціям – суб’єктам господарювання. У 2010 р. питома вага кредитів, наданих
такому сектору економіки, становила 68,4%, а у 2016 – вже 82,3%. Частка кредитів, наданих всім
іншим секторам економіки (інші фінансові корпорації, сектор загальнодержавного управління та інші
сектори), постійно скорочується. Загалом таку тенденцію можна було б вважати позитивною, адже
вона вказує на зростання кредитування реального сектору національної економіки, однак з іншого
боку – абсолютні показники наданих підприємствам кредитів не настільки великі, якщо врахувати їх
інфляційну та девальваційну складову. А постійне скорочення кредитів, наданих іншим секторам
(найбільше домашнім господарствам), свідчить про зниження доступності таких ресурсів для
звичайного населення. Підтверджує такий висновок аналіз вартості залучення кредитів у
2010-2016 рр. (табл. 2).
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Таблиця 2
Середні відсоткові ставки за кредитами банків у 2010-2016 рр., %
Назва/Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Відсоткова ставка, у т.ч.:

14,6

14,3

15,5

14,4

15,0

17,5

15,9

у національній валюті

15,7

16,0

18,4

16,6

17,6

21,8

18,5

у іноземній валюті

10,5

9,2

8,4

9,4

9,0

8,8

8,8

14

13,3

14,5

13,2

14,2

17

15,1

26,5

27,4

27,3

26,8

28,1

30,6

нефінансові корпорації

домашні господарства
25,2
Джерело: складено авторами на основі [9]

Як бачимо з даних табл. 2, для домашніх господарств вартість кредитних ресурсів лише зростає
(крім 2014 року). Загалом же, середні відсоткові ставки за кредитами банків протягом досліджуваного
періоду не мали чіткої динаміки. З початку кризових подій середня відсоткова ставка зростала, що
пояснювалося зростанням ризиків, а найбільшого значення вона досягала у 2015 р. – 17,5%. Незначне
зниження кредитних ставок у 2016 р. було зумовлене зниженням облікової ставки НБУ: з 22% до 14%
[9]. З 27.10.2017 року облікова ставка НБУ становить 13,5%. Така тенденція обумовлена і узгоджена з
темпами інфляції при тому, що останнє зростання облікової ставки спрямована на зниження
споживчої інфляції.
У розрізі валют середня ставка за кредитами має протилежні характеристики: якщо у
національній валюті вартість кредитів переважно зростає, то у іноземній – знижується. Це
пояснюється відсутністю попиту на валютні кредити у підприємств через високі ризики і необхідністю
наявності валютної виручки для їх покриття.
За видами економічної діяльності банки в 2016 р. найбільше кредитували суб’єктів
господарювання переробної промисловості (25,1%), оптової торгівлі та ремонту автотранспортних
засобів (33,00%), операцій з нерухомим майном (10,9%). Разом з тим, один з пріоритетних напрямів
діяльності – сільське господарство – отримує незначну частину кредитних ресурсів. Це пов’язано,
зокрема, з високими відсотковими ставками кредитів для сільського господарства: середній відсоток
за березень 2017 р. - 17,1% при середній ставці за кредитами підприємствам у 14%.
Населення найбільше кредитів бере на споживчі цілі, хоча з 2013 р. їх частка в кредитах
фізичним особам зменшилась на 8,7 в. п. і дорівнювала 62,2%.) Серед кредитів підприємствам за
ознакою цільового спрямування варто відмітити скорочення вдвічі частки кредитів на придбання та
будівництво нерухомості.
Висновки з проведеного дослідження. Банківське кредитування на сучасному етапі розвитку
банківської системи характеризується низькою ефективністю, про що свідчать: щорічне зниження
частки кредитів у активах банківської системи; зростання проблемної заборгованості за кредитами;
формування значних резервів та обмеженість вільних коштів для діяльності банку; підвищення
відсоткових ставок кредитних ресурсів, а найбільше для фізичних осіб, що робить їх практично
недоступними тощо. Серед позитивних змін варто відмітити: зростання частки середньострокових та
довгострокових кредитів у загальній величині кредитних вкладень. Такий стан банківського
кредитування зумовлений загальноекономічними порушеннями та потребує регулювання для того,
щоб уможливити виконання кредитом своєї ролі в ринкової економіці.
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Ткачук І.Я., Радевич Д.С. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Мета - дослідити стан банківського кредитування в Україні на сучасному етапі розвитку банківської
системи.
Методика дослідження. Для проведення дослідження було використано офіційні статистичні дані
Національного банку України; наукові публікації дослідників вказаної проблематики. Загалом усі оброблені дані
репрезентують період 2010-2016 рр.
Для досягнення цілей статті використано набір загальних і конкретних методів і приймів дослідження,
зокрема: методи дедукції та абстракції; метод синтезу та системний підхід – для формування таблиць, що
представляють дані про функціонування банківської системи; метод візуалізації – для графічного подання
результатів дослідження тощо.
Результати. Розглянуто основні етапи розвитку банківської системи України. Висвітлено особливості
функціонування банківської системи на сучасному етапі її розвитку. З урахуванням фактору часу досліджено
особливості банківського кредитування на сучасному етапі розвитку банківської системи України (у тому числі у
розрізі валют, строків погашення та середніх ставок за банківські кредити).
Наукова новизна. Здійснено комплексне дослідження банківського кредитування на сучасному етапі
розвитку банківської системи, результати якого можуть бути використані як методологічна основа подальших
досліджень банківської проблематики.
Практична значущість. Результати дослідження банківського кредитування на сучасному етапі розвитку
банківської системи України можуть бути використані у практичній діяльності банківських установ, а також як
основа для подальших науково-практичних досліджень вітчизняних учених.
Ключові слова: банк, банківська система, кредит, кредитний портфель, банківське кредитування.
Tkachuk I.Ya., Radevych D.S. BANK LENDING ON THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF BANKING
SYSTEM OF UKRAINE
Purpose - to investigate the state of bank lending at the present stage of development of the banking system in
Ukraine.
Methodology of research. In order to carry out the research we have used official statistical data of the National
Bank of Ukraine; normative documents of the National Bank of Ukraine; scientific publications in this problem. In general,
the processed data represent the period of 2010-2016.
To achieve the objectives of the article we have used a set of general and specific research methods and
techniques including the methods of deduction and abstraction identification; synthesis method, system approach (for the
formation the tables which represent data about bank system functioning), and visualization (for graphic representation of
the results) etc.
Findings. The main stages of development of the banking system of Ukraine were disrupted. The peculiarities of
functioning of the banking system at the present stage of its development were highlighted. The features of banking
lending at the present stage of development of the banking system of Ukraine were explored.
Originality. A comprehensive investigation of banking lending at the present stage of the banking system
development in Ukraine was done. The results of it can be used as a methodological basis for further research of
banking issues.
Practical value. The results of investigation of banking lending at the present stage of the banking system of
Ukraine development can be used in the practical activities of banking institutions. These results also can be used as the
basis for further scientific and practical research of Ukrainian scientists.
Key words: bank, banking system, credit, loan portfolio, bank lending.
Ткачук И.Я., Радевич Д.С. БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
Цель - исследовать состояние банковского кредитования в Украине на современном этапе развития
банковской системы.
Методика исследования. Для проведения исследования были использованы официальные
статистические данные Национального банка Украины; научные публикации исследователей указанной
проблематике. В общем, все обработанные данные представляют период 2010-2016 гг.
Для достижения целей статьи использованы набор общих и конкретных методов и примите исследования,
включая методы дедукции и абстракции; метод синтеза, системный подход – для формирования таблиц,
представляющих данные о функционировании банковской системы; метод визуализации – для графического
представления результатов исследования и др.
Результаты. Рассмотены основные этапы развития банковской системы Украины. Освещены особенности
функционирования банковской системы на современном этапе ее развития. С учетом фактора времени
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исследованы особенности банковского кредитования на современном этапе развития банковской системы
Украины (в том числе в разрезе валют, сроков погашения и средних ставок за банковские кредиты).
Научная новизна. Осуществлено комплексное исследование банковского кредитования на современном
этапе развития банковской системы, результаты которого могут быть использованы как методологическая
основа дальнейших исследований банковской проблематике.
Практическая значимость. Результаты исследования банковского кредитования на современном этапе
развития банковской системы Украины могут быть использованы в практической деятельности банковских
учреждений, а также в качестве основы для дальнейших научно-практических исследований отечественных
ученых.
Ключевые слова: банк, банковская система, кредит, кредитный портфель, банковское кредитование.
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ТОПОНІМІКА ЯК СУСПІЛЬНИЙ ФЕНОМЕН:
РЕАЛІЇ ТА ПРИЙДЕШНІСТЬ
Рідна мова є унікальним явищем, суспільним феноменом кожної нації. Роль мови
особливо яскраво промальовується на тлі сучасної суспільно-політичної ситуації, що
сформувалася в сучасному світі.
Не можна не взяти до уваги слова світочів українського народу про мову та її роль у
житті народу. Зокрема, Панас Мирний наголошував, що «Найбільше і найдорожче добро в
кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в
яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування!». Іван
Огієнко акцентував увагу на тому, що «мова – це наша національна ознака,в мові - наша
культура, сутність нашої свідомості». Саме тому такими правдивими і важливим є слова Ліни
Костенко, які закликають до глибокого розуміння значення мови в сучасному світі: «Нації
вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що
мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то
матимемо дуже невтішну перспективу».
Безумовно, мова є духовним скарбом нації. Але вона є не тільки безцінним скарбом,
вона є не тільки генофондом культури, як стверджував Олесь Гончар, але вона є,
насамперед, основотворчою духовною складовою генофонду народу загалом (спочатку було
слово…).
Окремим і надзвичайно важливим пластом у цій складовій виступають географічні
назви чи топоніми, які є найдавнішими пам’ятками, створеними людиною. Саме топоніми є
окремими генами у духовному генофонді – мові, а, отже, вони є зернами національної
свідомості кожного народу. Завдяки топонімам люди творили свій світ, центр світу,
впорядковували його, знаходили своє місце в системі координат «людина - територія – час –
простір (небесна сфера) – суспільство». Тому у географічних назвах відображені,
насамперед, найважливіші ознаки етносу, який володіє територією, особливості етнічної
власності, історичні цінності та характер народу. Ось чому будь-яка зміна політичного
режиму супроводжувалася зміною назв, які мали засвідчити єство нового власника,
убезпечити його від економічних, культурних і духовних втрат.
Україна, душу народу якої нищили впродовж віків шляхом заміни народних
географічних назв, зазнала величезних руйнацій у назівництві.
Потреба вирішити питання зміни назівництва у країні, що здобула власну
незалежність,а згодом все ж таки обрала курс на вихід з-під сфери російського імперського
впливу, вирізняється надзвичайною актуальністю. Адже, згідно вислову першого президента
Чехії Вацлава Гавела: «Якщо людина живе в оточенні тоталітарної пропаганди і не
помічає її, отже пропаганда досягла своєї мети».
Закономірно суттєво зріс суспільний інтерес до українського назівництва як до
суспільного феномену, до правопису українських географічних назв, до обумовленості їх
історичного формування і частої наказової зміни, особливо у ХХ ст., на догоду режимові, до
закономірностей поширення на території України. Нового імпульсу у розвитку дістала
топоніміка – наука про географічні назви, їхню етимологію, написання і вимову, поширення у
просторі. Історики, мовознавці, географи, археологи, етнографи, краєзнавці, вчені з інших
галузей науки актуалізували свої дослідження за даним напрямком; у навчальні плани ВНЗ
введено навчальний курс «Топоніміка»; за результатами топонімічних досліджень вже
захищено ряд кандидатських дисертацій. Своєрідним модератором процесу відродження
української топонімії став Інститут національної пам’яті. Саме за його безпосередньої участі
процес перейменування, після прийняття відповідного Закону України, проходив у руслі
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позбавлення не лише російського, але й імперського впливів за активного супротиву у той
час окремих міських адміністрацій, які створювали прецедент.
До сучасного етапу в Україні дійшли з перейменуванням двох обласних центрів
України: Дніпро та Кропивницький (колишні Дніпропетровськ та Кіровоград відповідно, зміни
назв Дніпропетровської та Кіровоградської областей потребують змін у тексті Конституції
України); змін назв міст Артемівська на Бахмут, Дзержинського на Торецьк,
Дніпродзержинського на Кам’янське, Красноармійського на Покровськ, Орджонікідзе на
Покров, Свердловськ на Довжанськ, Щорс на Сновськ, Южнокомунарськ на Бунге та інші.
Нині триває процес перейменування вулиць, проспектів, об’єктів промисловості, дорожньої
інфраструктури тощо.
Поява навчального посібника «Топоніміка» знаменує новий етап у адекватному
відображенні науковцями суспільних запитів.
Цей посібник є підтвердженням справедливості прийняття Верховною Радою України 9
квітня 2015 р. Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки», яке
зобов’язало місцеві адміністрації упродовж шести місяців з дня набуття законом чинності
перейменувати області, райони, міста, села, вулиці та інші об’єкти топоніміки, котрі носили
штучно придумані, чужі для українського народу радянські назви.
Завдяки цьому посібнику читач має можливість усвідомити важливість для прийдешніх
поколінь повернення українських назв географічним об’єктам на території держави.
З огляду на цільову аудиторію посібника, ця дисципліна розглядається як невід’ємна
складова ґрунтовної підготовки магістрів-географів. Навчальний посібник підготовлено
відповідно до програми дисципліни «Топоніміка» за напрямком підготовки 7.040104.
Навчальний посібник складається з двох основних модулів. Перший з них передбачає
розгляд наукових основ навчального курсу, структури топоніміки, її тісних зв’язків з іншими
науками, особливо історією, лінгвістикою, географією. У посібнику наведено характеристику
топонімів згідно класифікації за об’єктами номінації (бо існують й інші). Саме тому читач має
змогу відстежити виникнення та закономірності поширення в Україні ойконімів (назв
населених пунктів),виразний культ води через гідроніми (назви водних об’єктів), специфіку
карпатських та кримських оронімів (назв об’єктів рельєфу), поширення тих чи інших фіто- та
зоотопонімів з паралельним топонімічним відображенням українського пандемоніуму,
наведенням топонімічних переказів і легенд.
У другому модулі навчального посібника викладено історію топонімічних досліджень в
Україні, а далі основна увага зосереджена на впливі історичних періодів на формування
топонімії України, починаючи від кімерійців і до сучасних часів. Увага звернена на висвітленні
походження та семантичної еволюції хороніма «Україна», бо й до сьогодні перманентно
виринають спроби дискредитувати назву країни усупереч історичним фактам і подіям.
Особлива актуальність притаманна підрозділу російського імперського впливу на українську
топоніміку, завершеного висвітленням «непростого» процесу перейменування ойконімів
України, не зважаючи на стрімке у часі оголення історичної правди та об’єктивну
необхідність.
Наприкінці кожної теми наведені запитання та окремі завдання, націлені на
самоконтроль і перевірку набутих у процесі навчання знань. У кінці посібника наведено
предметний покажчик, який дасть змогу більш активно засвоювати матеріал. Бібліографія,
наведена у посібнику, дозволить підібрати необхідну джерельну базу задля поглиблення
знань студентів з певних питань. Посібник ілюстрований картосхемами, авторськими
світлинами, доповнений словником хоронімів, окремі його додатки мають виключно
практичне спрямування.
Навчальний посібник «Топоніміка» підготовлено на високому науковому рівні, він
відповідає вимогам, які ставляться до навчальної літератури. Буде надзвичайно корисним не
лише для студентів географів, але й для студентів інших спеціальностей, науковців,
вчителів, краєзнавців, загалом усіх тих, кого цікавить географічне назівництво.
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