
 

ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  
ЕЕККООННООММІІККИИ  

 

 

 
Зміст  

 

І. Економіка та управління національним господарством 
Радєва М.М. КОНЦЕПЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ………………………………………………………………… 3 
Козловський С.В., Слупський Б.В., Олійник М.М. КАДРОВА ПОЛІТИКА 

ДЕРЖАВИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ…… 8 
Стадницький Ю.І., Коропецька Т.О., Щуцька Л.П. ЗАХОДИ АКТИВНОГО ТА 

ПАСИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ………………………………………………….. 13 
Дзядикевич Ю.В., Крайняк О.К., Куликовська І.М. ОСНОВНІ АСПЕКТИ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ….. 17 
Гордієнко Л.А. МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………… 20 
Котько Н.М. РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ…………………………………………………………………………………………….. 25 

Іляш О.І. МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА СИСТЕМУ СОЦІАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ………………………………………………………………………………………………. 27 

Клокар О.О. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК ЧИННИКА 
ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ…………… 31 

Транченко Л.В. ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ 
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ………………………………. 38 

Погайдак О.Б. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ……………………………………………………………………. 41 

Феленчак Ю.Б. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИЗИКУ ЯК КАТЕГОРІЇ 
СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………………………………………………. 48 

Чук В.В., Кашперська О.В. ГРОШОВА РЕФОРМА РОСІЇ В 1895 – 1897 рр. ………. 52 
Потинський А.М. ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ………………………………………………….................................... 58 
 

ІІ. Економіка та управління підприємствами  
Крайнік О.М. ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ……………... 62 
Гнєушева I.A., Сласна-Сіра Г.В. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДЕПРЕСІЙНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ…... 65 
Стельмащук Н.А. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………………... 68 
Малаховський Д.В. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 74 
Карюк В.І. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………. 80 
Шахраюк-Онофрей С.І. ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЮЧИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ…. 84 
Мезенцева О.М. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ……………………………………………………. 90 
Степанова Е.Р. ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ……………………………………………………………………………………. 95 
 

ІІІ. Регіональна економіка,  
демографія та соціальна політика 

Зелінська А.М. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОГРАМИ 
РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА АГРАРНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНІ…………….. 99 

Гринкевич С.С. МЕГАФАКТОРИ І МЕЗОФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І 
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………………………………………… 102 

Газуда М.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТРАНСКОРДОННОГО Й 
ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА………………………………………………………… 108 

Плотнікова М.Ф. ПЕРСПЕКТИВИ МЕХАНІЗМУ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ…………………………………….. 112 

Шевчук Я.В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ……………………………………………………………………………. 116 

Візіренко С.В. МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ РЕГІОНУ……. 121 

Візняк Ю.Я. ДЕМОГРАФІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ПРИКОРДОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНАХ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………………………………………………………. 125 

Яцишин Ю.С. ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТА ЛЬВОВА НА 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МАЛИХ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ……….. 132 

Комарницька Г.О. ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
«ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ» У РЕГІОНІ…………………………………………................................ 135 

Соловій С.Б. ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 
РЕГІОНУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ………………………………………………………….. 139 

Осадча Ю.В. АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ…………. 142 

 
ЗЗаассннооввннииккии  жжууррннааллуу::  
ПВНЗ "Університет 

економіки і 
підприємництва" 

ПП "Інститут економіки, 
технологій і 

підприємництва" 
  

ГГооллооввнниийй  ррееддааккттоорр::   
Стельмащук А.М., 

 д.е.н., професор 
 
 

ЗЗаассттууппнниикк  ггооллооввннооггоо  
ррееддааккттоорраа: 

Капітанець С.В.,  
к.п.н., доцент 

  
 

РРееддааккццііййннаа  ррааддаа::   
Капітанець О.М., к.п.н., 
доцент 
Баланюк І.Ф., д.е.н., проф. 
Малік М.Й., д.е.н., проф., 
академік НААНУ 

 
РРееддааккццііййннаа  ккооллееггііяя::   

  
Березівський П.С., д.е.н., проф. 
Дусановський С.Л., д.е.н., 
професор 
Гольденгорін Б.І., д.т.н.,  
професор 
Іващук Н.Л., д.е.н., проф. 
Калінчик М.В., д.е.н., проф. 
Кузьмін О.Є., д.е.н., професор 
Лавейкін М.І., д.е.н., доцент 
Медвєдєв С.Б., д.е.н. 
Пархомець М.К., д.е.н., проф. 
Садова У.Я., д.е.н., ст.н.с. 
Семів Л.К., д.е.н., професор 
Шевчук Л.Т., д.е.н., професор 
 
 

ННааууккооввіі  ррееддааккттооррии::   
  

Джерелейко С.Д., к.е.н., доцент 
Капітанець Ю.О., к.е.н., доцент 
Кравчук Л.М., к.е.н., доцент    
Несторишен І.В., к.е.н., доцент 
Прус Л.Р., к.е.н., доцент 
Пуцентейло П.Р., к.е.н., доцент 
Сава А.П., к.е.н. 
Туржанський В.А., к.е.н. 

  
  
  
  
  

Сіташ С.Д. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЮ 
БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНУ……………………………………………………………………………….. 145 



 

ІV. Економіка природокористування і екологія 
Пантелеймоненко А.О., Кабачинський М.І. ПРО МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

КООПЕРАТИВУ У СФЕРІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ.................................................. 149 
Зінчук Т.О., Куцмус Н.М. ПРИНАДИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: НОВИЙ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЧИ ЗАБУТА ПОТРЕБА СІЛЬСЬКОГО 
РОЗВИТКУ?.............................................................................................................................. 155 

Новак У. П. ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………………………………………….. 162 

Сіліна І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ З 
УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ……………………………... 167 

 

V. Інноваційно-інвестиційна діяльність 
Кінаш І.А. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГАРАНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ ……………………………………………………………............................... 173 
Христенко Г.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ………………………………………………………… 177 
Загурський О.М., Півторак М.В. ІНВЕСТИЦІЙА ДІЯЛЬНІСТЬ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ…………………………………………………………………………………... 182 
Корнух О.В. МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…………………..................................... 187 
Пєстова О.А. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

ЕКОНОМІКИ…………………………………………………………………………………………… 194 
Горбатюк О.В. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ………………………………………………… 198 
 

VІ. Облік, аналіз і аудит 
Корінько М.Д. ОЦІНКА СУТТЄВОСТІ ПОМИЛОК В АУДИТІ …………………………… 205 
Ліпич Л.Г., Радіщук Т.П. АНАЛІЗУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ПРОДУКЦІЇ 

АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ…………………………………………………................................. 208 
Туржанський В.А. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 

ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ…………………………………………………….. 212 
Зоря О.П. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».. 217 
Гречина І.В. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 

ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ……………….. 222 
Журба І.О,. Бєлов Б.О. АНАЛІТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ 

ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ…………………………. 226 
Коркушко О.Н. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ ІНФОРМАТИВНОСТІ ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………... 231 
Белова І.М. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА………………………………………………………………………………………. 234 
 

VІІ. Менеджмент, маркетинг, підприємництво 
Кондратенко Н.О. ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА УПРАВЛІННЯ 

ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ …………. 237 
Гурська І.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА ТА 

РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ……………... 241 
Євдокимов А.В., Чорток Ю.В., Родимченко А.О. ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА 

ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ………………………….. 246 
Захарченко І.С. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………... 249 
Муравка П.П. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАХОДІВ ПО ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ………………………. 253 

Нянько В.М. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ ……………………………………………………… 256 

Гнатишина Н.Д. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОТОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ………………………............. 262 

Лисак В.А. СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В УКРАЇНІ……………. 267 
 

VІІІ.  Фінансово-кредитна система 
Пасічник Ю.В. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ 

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ РЕАЛІЇ…………………………. 272 
Левченко Н.М. ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОХОДИ 

ГРОМАДЯН УКРАЇНИ……………………………………………………………………………….. 276 
Бражко О.В. КОМПЛЕКСНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ І БАНКІВСЬКИХ 

СТРУКТУР……………………………………………………………………………………………... 281 
Д’яконова І.І., Ашурбєкова А.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І КЛАСИФІКАЦІЯ 

ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ……………………………………………. 286 
Лега Н.Ю. ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ 

ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО КОДЕКСІВ………………………………. 290 
Панасенко Г.О. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ СУЧАСНОГО 

БАНКУ………………………………………………………………………………………………….. 293 
Бержанір І.А. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………………... 296 
Кирилова Л.І., Тодорова Д.Д. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЙОГО СКЛАДОВІ……………………………………………………………………………………... 298 
Руденко В.В., Бабій В.В. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 

РОЛЬ БАНКІВ У ЇХ ФУНКЦІОНУВАННІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ…………………………………. 302 
Стемковська І.В. РОЗВИТОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

РИЗИКІВ В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………….. 307 
 

 
Критика та бібліографія.……………………………………………………………………. 312 

  
РРееддааккттоорр::  
Довгань О.М. 

 
Свідоцтво про державну 

реєстрацію: 
серія КВ  № 16753-5327Р від 

10.06.2010 р. 
 

Рекомендовано до друку 
Вченою Радою ПВНЗ 

"Університет економіки і 
підприємництва", 
протокол № 5  

від 07 лютого 2012 р. 
 

Затверджено  
Постановою Президії  

ВАК України від 22 грудня 
2010 р. № 1-05/8  

як наукове фахове видання 
України 

 
Підписано до друку 
16 лютого  2012 р. 

 
Адреса редакції: 

29016,  м. Хмельницький, 
вул., Львівське шосе, 51/2 

тел. (0382) 72-82-50 
www.uniep.km.ua 

s.kapitanets@mail.ru 
 

Тираж 300 прим. 
 

Формат 70х108/16. 
Папір офсетний. 
Ум. друк арк. 30,0 

 
Віддруковано з готових 

діапозитивів в СМП «ТАЙП» 
вул. Чернівецька, 44 б, 
 м. Тернопіль, 46000 
Тел. 38(0352) 52-75-00;  
        38(0352) 52-61-61 

 
Усі права захищені. Передрук 
дозволяється лише зі згоди 
автора та редакції. Редакція не 
завжди поділяє думку автора й не 
відповідає за зміст та фактичні 
помилки, яких він припустився. 
 
© ПВНЗ "Університет  
економіки і  підприємництва" 
© ПП "Інститут економіки, 
технологій і  підприємництва Хроніка подій. Повідомлення. ……………………………………………….. 313 

 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 3 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
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Радєва М.М., 
д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій, 

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) 
 

КОНЦЕПЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Процес інституційної трансформації української економіки в напрямі 

формування корпорацій має недостатньо цілеспрямований характер через недосконалість, 
невідповідність і неефективність діючих формальних інститутів. Інституціональні зміни мають 
забезпечуватися відповідним державним регулюванням та доповнюватися дієвими механізмами 
мотивації до ефективного корпоративного управління. Такі механізми захищатимуть законних 
власників і спонукатимуть власника до врахування інтересів суб’єктів корпоративних відносин. Метою 
держави як гаранта стає сприяння створенню інституціонального середовища задля дотримання 
національних інтересів, насамперед, забезпечення зайнятості і надходжень у бюджет, економічної 
безпеки та обороноздатності країни. 

Зміна функцій самої держави є необхідним елементом процесу інституціональної трансформації 
суспільства. Метою такої зміни має стати створення адекватних стимулів для виконання державою 
своєї суспільної ролі у системі взаємовідносин між економічними агентами корпоративної економіки. 
Трансформаційні економіки не забезпечують автоматичного, спонтанного і швидкого формування 
інститутів нової інституціональної системи, що посилює роль держави підчас інституціональних 
перетворень. Практика розвинутих країн визнає необхідність активного державного регулювання, 
особливо в перехідні періоди.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні економічні теорії формують методологічні 
підходи, що є основою наукового пошуку та вибору напрямів ефективного інституційного розвитку 
корпоративного сектора економіки. Теоретичні здобутки вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: 
Л. Головкова [1], В. Євтушевський [2], К. Ковальська [2], В. Осецький [3], Ю. Петруня [4], О. Поважний 
[5], А. Ткач [6], А. Чухно [7], В. Якубенко [8], дають можливість розкрити сучасний стан і зміст 
корпоративних відносин та запропонувати більш ефективні методологічні підходи до вирішення 
проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених корпоратизації економіки, 
мало дослідженими залишаються проблеми інституціоналізації розвитку корпоративного сектора 
економіки. 

Постановка завдання. Метою даної статі є розробка концептуального підходу до 
інституційного розвитку корпоративного сектора економіки (КСЕ). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмова держави від проведення грамотної 
структурної і промислової політики на користь ринкового регулювання на початкових етапах 
перетворень визначило значний спад виробництва в Україні і серйозну соціально-економічну кризу, 
яка охопила усі без винятку регіони. Функціонування лише ринкових механізмів не забезпечило 
вирішення проблем, що знаходяться поза ринковим впливом – економічні і соціальні права населення, 
охорона навколишнього середовища, антимонопольне регулювання, усунення диспропорцій, що 
породжуються історичними, етнопсихологічними, демографічними й іншими чинниками неринкового 
походження.  

Саморегульований ринок України не зміг забезпечити перерозподіл ресурсів для перетворення 
економіки в соціально-орієнтовану через досить часті протиріччями між інтересами окремої корпорації 
і інтересами суспільства. Досвід незаперечно довів, що зменшення державної власності не тотожне 
зменшенню економічної ролі держави [6, с. 63]. Спирання на принципи Вашингтонського консенсусу не 
дозволило використовувати підхід, породжений сучасною змішаною економікою, який 
характеризується оптимальною взаємодією ринкового і державного регулювання. У цілому 
вітчизняний корпоративний сектор економіки залишається інституційно нерозвиненим, недостатньо 
результативним за соціально-економічними показниками, технологічно відсталим порівняно з 
корпораціями розвинених країн. 

Серед особливостей інституційного забезпечення розвитку корпоративного сектору економіки в 
Україні слід виділити:  
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− істотне відставання від вимог часу процесу законодавчого забезпечення корпоратизації як у 
контексті внутрішньої стратегії, так і на геоекономічному просторі; 

− неадекватність інструментів державного регулювання інституціональним трансформаціям, 
насамперед, змінам у структурі власності; 

− незавершеність системних інституціональних перетворень; 
− збереження законодавчих суперечностей між загальнонаціональними, регіональними і 

локальними інтересами, між окремими промисловими галузями та, відповідно, лобіювання на 
ухвалення рішень; 

− не контрольованість державою ряду факторів, що впливають на розвиток корпоративного 
сектора економіки; 

− критичне порушення відтворювального балансу «економіка-екологія»; 
− порушення принципів економічного паритету у міжнародних відносинах. 
Основою стратегічної орієнтації України має стати вдосконалення інституційної бази розвитку 

корпорацій, оскільки логіка потрапляння країни до однієї з груп відповідає логіці взаємозв’язку між 
регуляторною практикою та глобальною конкурентною стратегією. Це зумовлює зростання ваги 
інституційного інструментарію, на противагу радикальному лібералізму, що панував останнім часом.  

Концепція інституціонального розвитку КСЕ, як форма реалізації національних інтересів, має 
бути адекватною цілям і пріоритетам соціально-економічного розвитку країни на основі гнучких 
механізмів регулювання умов інституціонального середовища КСЕ. 

Закон має регламентувати способи державного нагляду за діяльністю корпорацій з метою 
забезпечення дотримання інтересів України в процесі інтеграції країни на європейські та світові ринки, 
забезпечення рівних умов конкуренції для міжнародних і українських корпорацій як на національному, 
так і на світовому ринках, запобігання негативним соціальним, економічним, екологічним наслідкам 
діяльності іноземних корпорацій на території України, запобігання виявам монополізації і 
недобросовісної конкуренції, забезпечення прозорості та відкритості фондового ринку.  

Сучасні проблеми корпорацій вже давно сягнули за рамки локальних і придбали національний 
характер. Від того, наскільки вдало проходитимуть процеси їх розвитку, залежить соціально-
економічний розвиток країни в цілому. Сфера державного регулювання має створити систему 
управління корпораціями, структура якої направлена на вирішення завдань соціально-економічного 
розвитку економіки країни. 

Інституційне забезпечення розвитку корпорацій передбачає ієрархічну структуризацію цілей 
держави. Метою розвитку корпоративного сектору на стратегічному рівні стає забезпечення 
обороноздатності та досягнення якості життя всіх громадян, що відповідає мінімальним міжнародним 
стандартам. На інструментальному рівні ефективне державне регулювання розвитку корпорацій 
забезпечує перерозподіл засобів між галузями виробництва; інтенсивний розвиток наукомістких 
галузей; перенос виробництва у країни за критеріями дешевизна робочої сили, наближення 
виробництва до ринку, дешевизна сировини, екологічні фактори. 

Досить важко визначити універсальну систему заходів інституційної підтримки розвитку 
корпорацій, однак в цілому методи впливу держави на розвиток підприємства можна розділити на 
прямі і непрямі.  

До методів прямого державного впливу на розвиток окремих підприємств (у тому числі 
диверсифікованих) слід віднести: 

– визначення стратегічних цілей розвитку держави в цілому і їхнє відображення в індикативних і 
інших планах і цільових програмах; 

– розробка й удосконалення нормативно-правової бази, оскільки підприємство функціонує в 
межах інституціонального середовища, якість якого в істотній мірі залежить від дій держави;  

– формування системи державних замовлень і контрактів на постачання окремих видів продукції 
для загальнодержавних потреб; 

– здійснення державних програм підтримки розвитку регіонів, галузей, окремих корпорацій; 
– здійснення централізованих державних інвестицій для забезпечення переважного розвитку 

тих чи інших галузей та регіонів, виробничої і соціальної інфраструктури, наукових досліджень, 
структурних змін; 

– застосування державних субсидій, дотацій для здійснення підтримки окремих регіонів, 
галузей, корпорацій в областях пріоритетного розвитку; 

– регулювання цін і тарифів на продукцію; 
– використання методів міжбюджетного регулювання шляхом перерозподілу коштів з бюджету 

одного рівня в іншій у різних формах; 
– законодавчі вимоги до створення корпорацій (організаційно-правова форма, уставний фонд, 

механізми передачі прав власності). 
До методів непрямого державного регулювання відносяться: 
– антимонопольна політика; 
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– податковий механізм (рівень оподатковування і система податкових пільг); 
– кредитна політика (ставки відсотків за кредит і кредитні пільги); 
– амортизаційна політика (ставки амортизаційних відрахувань, диференційовані по регіонах, 

дозволяють державі впливати на інвестиційну політику і регулювати регіональний розвиток); 
Усі елементи системи державного регулювання складають комплексний механізм, специфіка 

використання якого для окремого підприємства визначається застосуванням того чи іншого набору 
економічних важелів і стимулів. 

В умовах структурних перетворень має змінюватися відношення держави до регулювання цих 
змін. Пріоритетна спрямованість державної політики, направленої на ефективний розвиток КСЕ, має 
поєднувати заходи у економічній, політичній, соціальній, технологічній сферах та сфері міжнародних 
ініціатив, сфері управління людськими ресурсами, сфері корпоративного права. Виникає потреба у 
формуванні й застосуванні цільових інструментів регулювання, що відповідатимуть новим реаліям: 

1. Підтримка технологічно-інформаційного розвитку реального корпоративного сектора – 
безальтернативний спосіб забезпечити країні сприятливе місце в системі міжнародного поділу праці. 

2. Підтримка фінансових корпорацій як інструменту подолання кризи, оскільки саме вони 
концентрують та розподіляють фінансово-інвестиційний потенціал. Створення системи тимчасового 
страхування усіх банківських депозитів.   

3. Спрямування інвестиційних, фінансових і кредитних ресурсів на створення нових робочих 
місць у пріоритетних галузях економіки. 

4. Стимулювання структурних змін у бізнесі шляхом стимулювання розвитку вітчизняних 
приватних корпорацій, створення державних корпорацій, та корпорацій що поєднуватимуть різні 
форми власності. 

5. Формування системи антикризових інститутів. 
6. Зміна технологічного укладу, що супроводжується фінансовими та структурними кризами 

потребує розробки програм стимулювання нового технологічного укладу. 
7. Державна власність залишається важливим інструментом впливу, що можна 

використовувати для масштабних вливань в економіку. Інвестиції у великі державні підприємства 
можуть викликати бажаний ефект мультиплікації державних витрат. Одночасно вирішуватиметься 
завдання активного стимулювання окремих галузей економіки через державні компанії. 

8. Відхід від американської споживацької моделі економічного розвитку, за якої економіка живе 
«не по кишені». 

Ефективність виконання державою своїх функцій пов’язують зі ступенем зрілості 
громадянського суспільства. Засоби забезпечення виконання державою своїх функцій стає 
підвищення ймовірності своєчасного виявлення порушення і зловживання з боку держави; підвищення 
ймовірності покарання гаранта за несумлінність; створення інституціонального середовища через 
зв’язування гаранта міжнародними зобов’язаннями; розвиток конкуренції, що знижує стимули 
економічних об’єктів до рентоорієнтованої поведінки. 

Заходи зі створення ефективного формального інституціонального середовища передбачають: 
- створення та підтримка базових інститутів промислової інфраструктури, що забезпечують 

ефективне функціонування корпорацій, одночасно сприяють досягненню суспільних інтересів та 
забезпечують національні інтереси. До таких інститутів можна віднести: фондовий ринок, як 
інструмент нагромадження капіталу для раціонального інвестування у найбільш перспективні галузі 
промисловості; банківську систему для забезпечення промислового кредитування; структури 
інформаційно-консалтингового та венчурного бізнесу; 

- формування сучасної інформаційної інфраструктури шляхом створення загальнодержавної 
інформаційної мережі, яка міститиме відомості про суб’єкти інноваційної інфраструктури, учасників 
кластерних об’єднань, потенційних учасників нових інноваційних виробничих систем, для 
інформаційно-консультативної підтримки діяльності; 

- створення сприятливих умов для розвитку виробничої сфери; стимулювання цих процесів у 
«точках зростання» – пріоритетних функціональних комплексах народного господарства України (АПК, 
ТЕК, машинобудування, інфраструктури); 

- створення інфраструктури кадрового забезпечення у сфері корпоративного управління 
шляхом розробки відповідної бізнес-освітньої програми, спеціалізованих курсів, спеціалізованих 
центрів підвищення кваліфікації, проведення семінарів;  

- активізації процесу створення дослідних центрів шляхом інтеграції вузівської науки, 
академічної науки та галузевої практичної діяльності; 

-  створення інституціонального супроводу для активізації процесу кластерізації економіки; 
- створення привабливих умов для інвесторів; заохочення іноземних інвесторів; 

стимулювання використання внутрішніх джерел; залучення різних фінансових потоків у інвестиційну 
сферу (бюджетні кошти, амортизаційні відрахування, банківські накопичувальні рахунки громадян, 
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приватизаційні надходження, природна рента); 
- створення консолідованої біржової системи, розбудова Національної депозитарної системи з 

урахуванням світового досвіду інтеграції обліково-розрахункової інфраструктури; 
- реформування системи державного регулювання ринків капіталу; забезпечення 

безперешкодного руху і обслуговування вільних грошових коштів, перетворення їх в інвестиційний 
капітал для фінансування, насамперед, інноваційного розвитку; 

- підвищення капіталізації регульованого біржового ринку відносно ВВП; 
- створення механізмів стимулювання венчурного інвестування; сприяння утворенню в 

регіонах комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ; 
залучення коштів до створення венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності; 

- розроблення стратегії науково-технічного й інноваційного розвитку, відповідних нормативно-
правових актів і програм інноваційного розвитку на всіх рівнях (державному, регіональному, 
галузевому) з метою залучення інвестицій у інноваційну сферу; 

- розробка системи методів державного регулювання, що забезпечить комплексне управління 
інноваційним ланцюгом «наука–інновації–виробництво», формування механізмів стимулювання 
інвестицій у пріоритетні напрями інноваційної діяльності в регіоні, створення ринкової інфраструктури 
та фінансово-кредитної підтримки її розвитку; 

- визначення основних напрямів інноваційного розвитку, формування «державного 
замовлення» на впровадження високотехнологічних процесів у виробництво, створення необхідних 
умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність за технологією «зеленого коридору», 
створення кластерних угруповань інноваційних підприємств; 

- створення національної інноваційної системи для забезпечення проведення ефективної 
інноваційної політики і прискорення переходу на інноваційну модель розвитку, а саме: забезпечення 
соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й 
використання вітчизняного науково-технічного і інноваційного потенціалу країни, забезпечення 
створення системи сталого розвитку економіки України, виробництва і реалізації нових видів 
конкурентоспроможної продукції; впровадження якісно нових підходів до використання сировинних 
ресурсів, перехід до застосування інноваційних технологій у процесі їхнього видобування і переробки; 
вплив на формування та визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; забезпечення 
взаємодії науки, виробництва, фінансової сфери для розвитку інноваційної діяльності; проведення на 
постійній основі інформаційно-аналітичного моніторингу за результатами реалізації інноваційних 
програм; залучення іноземних інвесторів; 

- забезпечення формування і реалізації регіональних програм інноваційного розвитку; 
- впровадження ефективних механізмів експертизи та відбору інноваційних та інвестиційних 

пропозицій для ринку України і зарубіжних ринків; 
- забезпечення ефективного прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку; 
- запровадження сприятливих умов і механізмів реалізації пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності; 
- забезпечення державної підтримки просування української інноваційної продукції на світові 

ринки, закордонного патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків.  
Таким чином, пріоритетами інституційного забезпечення розвитку корпорацій стають:  
- завершення формування нормативно-правової бази для побудови національної системи, що 

забезпечить ефективність функціонування корпорацій; 
- законодавче регулювання співвідношення конкуренції і монополії; 
- розробка та прийняття спеціальних законів про державну підтримку розвитку високих 

технологій, про інноваційну інфраструктуру; створення нормативно-правового забезпечення 
утворення венчурних фондів фінансування інноваційного розвитку; створення Державного венчурного 
банку; 

- радикальне поліпшення фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності на державному 
рівні шляхом узгодження грошово-кредитної, бюджетно-податкової політики із завданнями 
інноваційної стратегії; 

- спрямування монетарної політики держави на істотне розширення ринку «довгих грошей», з 
цією метою розширити обсяги рефінансування банків, що кредитують високотехнологічні сектори 
економіки; запровадити кредитування розвитку нанотехнологій під державні гарантії; 

- новації інформаційної економіки й потреба у спекулятивних портфельних інвестиціях 
(«гарячих грошах») для фінансування короткострокових інформаційномістких проектах потребують 
створення особливих механізмів функціонування національної фінансової системи, ефективних 
комерційних і регулятивних інститутів. Використання таких потоків для фінансування 
інформаційномістких проектів може стати одним із напрямків створення інформаційної економіки в 
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Україні; 
- формування законодавчих підвалин розвитку кластерізації економіки. 
Оптимізація інституційного механізму регулювання діяльності корпорацій має забезпечувати 

вирішення основних завдань розвитку корпоративного сектора: 
− формування та забезпечення цілісної законодавчо-правової системи державної політики 

регулювання корпоративного сектору; 
− адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів; 
− державне регулювання діяльності іноземних корпорацій, здійснюване у формі ліцензування, 

обов’язкового аудиту й прозорості звітності, застосування заходів щодо припинення діяльності, що 
може порушувати національні інтереси України. 

Ці завдання передбачають внесення відповідних змін до законів України. Необхідно розробити і 
прийняти концепцію розвитку корпорацій, що на законодавчому рівні має набути форми Закону 
України «Про корпорації і державне регулювання діяльності корпорацій в Україні».  

Фінансування заходів державної підтримки може здійснюватися за рахунок: надання фінансових 
коштів з державного та місцевих бюджетів з цільовим фінансуванням конкретних об’єктів або 
інфраструктур; співфінансування на договірних засадах з оформленням права власності держави; 
залучення коштів міжнародних фінансових організацій; направлення отриманих коштів у статутний 
капітал юридичної особи; надання державних позик і гарантій; використання концесійного механізму. 

Здійснення основних регулювальних функцій має бути покладено на відповідні органи 
державної влади різних рівнів. Міністерство фінансів і Національний банк України забезпечуватимуть 
контроль діяльності, пов’язаної з реалізацією державних корпоративних прав, і діяльності 
міжнародних корпорацій та світових фінансових установ, що може вплинути на стабільність 
національної валюти. Функцію контролю за операціями з цінними паперами та процесами 
перерозподілу власності виконуватиме ДКЦПФР. Податкова адміністрація України, Антимонопольний 
комітет та інші органи державної влади здійснюватимуть нагляд у межах своїх повноважень. З метою 
координації діяльності створити Координаційну раду з питань корпоративного управління, що має бути 
дорадчим органом. 

Висновки з проведеного дослідження. Визначено концептуальний підхід до інституційного 
розвитку корпоративного сектора економіки на основі закономірностей технологічної й 
інституціональної динаміки економіки з урахуванням кризи неоліберальної доктрини, що передбачає 
формальне закріплення у законах, постановах, прогнозах і державних програмах прямих і непрямих 
методів державної підтримки процесу інституціалізації розвитку корпоративного сектора економіки. 
Впровадження концепції дасть змогу вирішити завдання формування механізмів для забезпечення 
розвитку країни на основі корпоративного сектора, подолавши неспроможність держави вирішувати 
суперечності корпорацій в інерційній національній економіці, сформованій в умовах поспішних, 
непослідовних і фрагментарних інституціональних трансформацій. Дієвість концепції забезпечується 
взаємодією двох складових: 1) ієрархічних вертикальних рівнів – стратегічного та інструментального – 
з функціональними блоками, такими як мета та функції регулювання із стратегіями розвитку 
(стратегічний рівень), інструменти економічної політики із механізмами їх реалізації (інструментальний 
рівень) та 2) адміністративних горизонтальних рівнів – глобального, національного, регіонального, 
організаційного – з окремими механізмами структурно-галузевої, інвестиційної, амортизаційної, 
цінової, антимонопольно-конкурентної, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної, 
зовнішньоекономічної, екологічної, соціально-економічної політики.  

Пропоновані заходи забезпечуватимуть становлення національної моделі регулювання 
діяльності корпорацій з наданням пріоритетів у розвитку національного корпоративного сектора, 
формування позитивного іміджу України для залучення інвестицій, поєднання й примирення інтересів 
державних, корпоративних, особистих та світового співтовариства в цілому. Основним принципом 
формування інституційного забезпечення розвитку корпорацій має стати підвищення ефективності, а 
не механічне нарощування регулятивних повноважень. 
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Анотація 

Сформовано концепцію інституційного розвитку корпоративного сектора економіки, що 
передбачає формальне законодавче закріплення прямих і непрямих методів державної підтримки 
процесу інституціоналізації розвитку корпоративного сектора економіки через реалізацію окремих 
механізмів структурно-галузевої, екологічної і соціально-економічної політики. 

Ключові слова: інститут, інституційний розвиток, корпоративний сектор економіки, 
корпорація. 

Аннотация 
Сформирована концепция институционного развития корпоративного сектора экономики, 

которая предусматривает формальное закрепление прямых и непрямых методов 
государственной поддержки процесса институционного развития корпоративного сектора 
экономики через реализацию отдельных механизмов структурно-отраслевой, экологической, 
социально-экономической политики. 

Ключевые слова: институт, институциональное развитие, корпоративный сектор 
экономики, корпорация. 

Annotation 
Formed the concept of institutional development of the corporate sector, which provides the formal 

consolidation direct and indirect methods of government support for the institutionalization development of 
the corporate sector through implementation of specific mechanisms of structural-sectoral, environmental, 
social and economic policy. 

Key words: institution, institutional development, corporate sector of economy, corporation. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУЧАСНИЙ СТАН І 
ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Економіка України сьогодні розвивається бурхливими темпами, так 

само бурхливо розвивається і ринок праці. Трудовий потенціал є самостійним об’єктом інновацій, його 
розвиток є однією з кінцевих цілей реалізації інноваційної, соціально-орієнтованої моделі ринкової 
економіки. Зі зміною суспільного устрою України, постає проблема вдосконалення кадрової політики в 
напрямку зміни концепції підготовки кадрів, як інструменту формування владної еліти. На сучасному 
етапі в Україні формується новий механізм мотивації праці та удосконалюється його основний 
інструмент – кадрова політика. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями кадрової політики та потенціалу 
присвячені займалися багато вчених-економістів: Лучанінова Л. О., Балабанова Л. В., Сардак О. В., 
Семимикіна М. В., Колпаков В. М., Дмитренко Г. А., Варнавська Д. С., Бережний В. М., Кравчук Ю. Б., 
Погорєлова А. С. Особливу увагу варто приділити працям таких дослідників, як: В. М. Момот, 
А. Мунтяну, Т. Носуліч, Т. Ю. Базарова, Т. Ю. Витко, К. Деммке, Н. І. Жук, Г. С. Литвинова, 
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Л. О. Лучанінова та ін. Але, не зважаючи на вагомий доробок цих вчених, питання вдосконалення 
кадрової політики все ще залишаються актуальними і до сьогодні. 

Постановка завдання. Дослідити поняття кадрової політики та вивчити її сучасний стан 
розвитку в Україні, обґрунтувати мету та цілі кадрової політики держави. Проаналізувати кількість 
вищих навчальних закладів в Україні та чисельність випущених фахівців, запропонувати шляхи 
розвитку та удосконалення кадрової політики держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність докорінного реформування 
державної кадрової політики є загальновизнаною. Ситуація, що склалася, викликає невдоволення як 
громадян, так і самих представників державного апарату різного рівня [1]. 

Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Існує 
багато різних точок зору щодо визначення поняття «кадрова політика». Наприклад, 
О. В. Крушельницька і Д. П. Мельничук вважають, що: «Кадрова політика – це сукупність принципів, 
методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання 
персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання». Є. В. Маслов 
визначає кадрову політику як «головний напрямок в роботі з кадрами, набір принципів, що 
реалізуються кадровою службою підприємства».  

Таким чином, кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що 
визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи [2] . 

Державна кадрова політика має на меті: розробку стратегічного напряму в реорганізації 
державної служби з урахуванням тенденцій і перспектив розвитку суспільства й держави та в 
інтересах особистості; створення необхідних соціальних і матеріальних умов діяльності, а також 
правового регулювання відповідно до норм законодавства, контролю за виконанням посадових 
функцій, які виключають будь-яку можливість порушення трудової дисципліни, зловживань службовим 
становищем та корумпованості держапарату; підтримку у колективах державних органів такого 
морально-психологічного клімату, який сприяв би не тільки ефективному виконанню службових 
обов'язків, а й розвитку позитивних особистісних якостей працівників, формував раціональні службові 
відносини; забезпечення належного функціонування системи підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації персоналу держапарату і створення умов для творчого розвитку особистості на робочому 
місці тощо [3, с. 180]. 

Цілі кадрової політики визначаються з урахуванням положень концепції розвитку суспільства 
(організації) і включають основну мету кадрової політики на сучасному етапі: 

1) залучити до участі в соціально-економічних і політичних реформах все працездатне 
населення країни, мобілізувати людські ресурси; 

2) укомплектувати всі ланки державної, громадської і господарської роботи ініціативними і 
компетентними людьми, які усвідомлюють необхідність якісних змін у суспільстві і вміють проводити їх 
в життя; 

3) забезпечити безперервне вдосконалення та своєчасне оновлення кадрового складу виробничо-
господарської, соціально-культурної та адміністративно-державної сфер організації суспільства, неухильне 
підвищення професіоналізму та соціальної відповідальності кадрів управління [4]. 

Кадрова політика в Україні сьогодні, на жаль, знаходиться на достатньо низькому рівні розвитку. 
Не створено узгодженої системи щодо забезпечення підприємств висококваліфікованою робочою 
силою, важко контролювати ринок праці. Для створення позитивних тенденцій розвитку кадрової 
політики в Україні в майбутньому важливо проаналізувати світовий досвід у цьому напрямку 
діяльності. 

В світовій практиці на даний момент реалізуються чотири моделі кадрової політики або політики 
розвитку професійних ресурсів: 

– кадрова політика в інтересах виживання, яка існує в багатьох слаборозвинутих країнах 
Африки, Азії, Латинської Америки, де прибуток на душу населення складає 1-2 долари в день;  

– кадрова політика в інтересах збереження досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, 
діюча у багатьох європейських країнах, які не витримують глобальної конкуренції із 
високорозвиненими країнами;  

– кадрова політика в інтересах стійкого комплексного розвитку усіх сфер життєдіяльності 
суспільства, яка забезпечує лідируючі позиції держав в системі глобального розподілу праці та зон 
домінування;  

– сучасна кадрова політика, яка гарантує випереджаючий розвиток держав, зверхконкурентність 
товарів та послуг, світове лідерство у всіх сферах глобального постіндустріального розвитку, перш за 
все у фундаментальній науці, у інноваційних технологіях, в сфері фінансів, інформатики, підготовки 
кадрів [5]. 

Для нашої держави формування ефективної кадрової політики є однією з умов успішного 
розвитку та забезпечення прогресивних змін в державі. Використовуючи світовий досвід важливо, щоб 
кадрова політика відповідала сучасним потребам ринку і відносилась до останніх двох моделей.  



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 10 

Нова філософія формування кадрової політики в Україні повинна виходити з того, що кадрову 
політику необхідно інтегрувати в стратегію розвитку країни, регіону, підприємства, враховуючи нові 
економічні та соціальні умови даного розвитку. У нових умовах розвитку економіки України повинні 
бути вирішені питання координації діяльності, узгодження інтересів, усунення протиріч та визначення 
нових функцій інституціональних структур, що займаються розробкою та реалізацією кадрової 
стратегії. 

Стратегія розвитку державної кадрової політики повинна бути спрямована на формування 
кадрового потенціалу України, як найважливішого інтелектуального та професійного ресурсу 
українського суспільства, що забезпечує ефективний соціально-економічний розвиток країни та високу 
конкурентоспроможність у світовій соціально-економічній системі в конкретній історичній перспективі.  

Відтворення та навчання трудових ресурсів – це дві складові процесу формування кадрового 
потенціалу, які визначають ефективність використання даного потенціалу [6]. 

Основним джерелом навчання та підготовки висококваліфікованої робочої сили є вищі 
навчальні заклади України. Сьогодні в Україні функціонує близько 350 вищих навчальних закладів ІІІ-
ІV рівнів акредитації, які готують фахівців різних професій та спеціальностей. За рік дані навчальні 
заклади випускають більше 500 тисяч фахівців (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники роботи вищих навчальних закладів в Україні 

 

Навчальний рік Відхилення 
10/11 до 06/07 

 
Показник 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 +/- % 
Кількість навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації 350 351 353 350 349 -1 99,7 

Прийнято студентів, тис. чол.  507,7 491,2 425,2 370,5 392,0 -115,7 77,2 
Випущено фахівців, тис. чол.  413,6 468,4 505,2 527,3 543,7 130,1 131,5 
Кількість аспірантів, чол. 31293 32497 33344 34115 34653 3360 110,7 
Кількість докторантів, чол. 1373 1418 1476 1463 1561 188 113,7 

Джерело : [7] 
 
За досліджуваний період в системі освіти України спостерігаються відносно стійкі тенденції 

щодо кількості вищих навчальних закладів, яка коливається в межах 355. Максимальну кількість 
навчальних закладів спостерігаємо у 08/09 навчальному році, а мінімальну у 10/11 навчальному році. 
Проте суттєві зміни відбуваються щодо чисельності випущених фахівців та кількості прийнятих 
студентів. За останні 5 років чисельність випущених фахівців зросла на 130,1 тис. чол., а от кількість 
прийнятих студентів за досліджуваний період має стійку тенденцію до зменшення, що в свою чергу 
через деякий період призведе до значного зменшення висококваліфікованої робочої сили. 

В Україні система відтворення, навчання та підвищення кваліфікації кадрового потенціалу 
вимагає серйозних капіталовкладень. Ця проблема буде вирішена як і в інших країнах, якщо 
розглядати витрати на кадрове регулювання, перепідготовку та навчання кадрів як капітальні 
вкладення, а не як витрати. У цей час, коли національною ідеєю проголошено «Інвестиції в людину», є 
підстави думати, що це позитивно позначиться на стані людських ресурсів країни [6]. 

Серед основних проблем у сфері кадрової політики, які потребують невідкладного вирішенні, є 
такі: 

По-перше, невідповідність державної кадрової політики вимогам трансформаційних процесів у 
державі. Значна частина наявного кадрового корпусу державного управління та місцевого 
самоврядування не готова до роботи в умовах сьогодення і на перспективу. 

По-друге, недосконалість законодавчої бази, яка не надає процесам управління персоналом 
правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не враховує європейські стандарти в 
кадровій сфері. 

По-третє, відсутність стратегічного спрямування щодо підготовки персоналу відповідно до 
потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане здійснення прогнозування, планування, постійне 
оцінювання ситуації з персоналом у країні.  

По-четверте, невпорядкованість, слабка функціональна визначеність структур по роботі з 
персоналом, недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до неефективності, 
неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях.  

Такий стан заважає активній професіоналізації багатьох видів економічної діяльності, 
професійній самореалізації людей практично в усіх сферах суспільного виробництва. Державна 
кадрова політика повинна спиратися на потужну систему по роботі з персоналом, сучасні технології з 
управління персоналом. 

Окрім того серед основних проблем притаманних ринку праці є проблема диспропорції, яка 
виявляється у значних відмінностях між потребами роботодавців і пропозицією на ринку праці, в 
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залежності від освітньо-кваліфікаційного рівня та сфер діяльності. Потребу у працівниках відобразимо 
у табл. 2. 

Таблиця 2 
Потреба у працівниках за напрямками діяльності 

 

Рік Відхилення 
2010р. до 2006р. 

Потреба  
у працівниках 

2006 2007 2008 2009 2010 +/- % 
Всього 170,5 169,7 31,1 65,8 63,9 -106,6 37,5 
Вищі державні службовці, законодавці, 
керівники, менеджери 10,6 11,1 7,0 6,5 5,7 -4,9 53,8 

Професіонали 14,5 16,5 10,9 10,0 9,0 -5,5 62,1 
Фахівці 15,4 15,6 12,1 9,1 7,4 -8 48,1 
Технічні службовці 5,3 6,4 3,8 2,4 2,2 -3,1 41,5 
Працівники сфери торгівлі та послуг 14,5 15,1 8,4 8,0 7,9 -6,6 54,5 
Кваліфіковані робітники с.-г., лісництва, 
рибальства 1,9 1,8 0,8 0,7 0,7 -1,2 36,8 

Кваліфіковані робітники з інструментом 50,7 48,8 20,1 11,4 13,2 -37,5 26,0 
Робітники з обслуговування, експлуатації 33,4 31,7 14,4 7,7 7,9 -25,5 23,7 
Найпростіші професії 24,2 23,1 13,6 10,0 9,9 -14,3 40,9 

  
Бачимо, що за останній період в країні спостерігається спад попиту на робочу силу. У 2010 році 

спостерігаємо найбільшу потребу у кваліфікованих робітниках з інструментом, друге місце серед 
найбільш необхідних професій займають найпростіші професії.  

Певні спроби формування ефективної державної кадрової політики здійснювались протягом 
всього періоду незалежності України, однак вони поки що не дали бажаного результату. Останньою 
такою спробою є розробка стратегії державної кадрової політики України, яку можна вважати 
програмним документом країни. 

Через реалізацію стратегії державної кадрової політики планується розв'язати низку ключових 
питань: удосконалення нормативно-правової бази управління людськими ресурсами у всіх сферах 
суспільного життя; стратегічне спрямування підготовки персоналу відповідно до суспільних потреб; 
удосконалення роботи підрозділів з управління персоналом державних органів, підприємств, установ і 
організацій; застосування результатів наукових досліджень при виробленні та реалізації державної 
кадрової політики [8, с. 24]. 

Для реалізації кадрової політики доцільно розробити цілісну динамічну систему, спрямовану на 
«розширене відтворення» високопрофесійних творчих кадрів, здатних до ефективної діяльності у 
інноваційному ринковому полі – науковців, інженерів, менеджерів, педагогів. Доцільно створити 
систему інноваційної освіти, яка ґрунтується на трьох рівнях. 

Перший рівень (вікова група до 17 років) – майбутні кадри для інноваційної діяльності. На цій 
стадії першочерговими завданнями є виявлення пріоритетних здібностей у дітей, їх розвиток та 
забезпечення необхідним комплектом знань з класичних наук та основ прикладних – економіки, 
техніки, інформатики, управлінських наук тощо. 

Другий рівень (від 18 до 50 років) – найбільш продуктивний сегмент інтелектуального 
потенціалу, люди які приймають безпосередню участь у розробці та реалізації інноваційних проектів 

Третій рівень (від 50 років) – поєднання фундаментальних і практичних знань та життєвого 
досвіду, мудрості нації. Завдання держави – максимально ефективно її використати через залучення 
до викладацької діяльності, роботи у експертних та консалтингових структурах, тощо [9]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, сьогодні кадрова політика держави включає в 
себе не лише звичайне управління кадрами, але й комплекс заходів щодо регулювання та 
удосконалення ринку праці в Україні. Формування кадрової політики держави вимагає великої кількості 
заходів у сфері державного управління, основні з яких повинні бути спрямовані на створення 
кадрового потенціалу, тобто нової еліти висококваліфікованих фахівців, які здатні будуть у 
майбутньому впроваджувати інноваційний шлях розвитку держави та регіонів.  

Другим не менш важливим аспектом у формуванні кадрової політики є усунення диспропорцій 
на ринку праці. Вивчаючи потребу у робочій силі, спостерігаємо різкий спад попиту, за останні роки, 
проте найбільш необхідними залишаються кваліфіковані робітники з інструментом та працівники 
найпростіших професій. 

Враховуючи це, першочерговим завданням в Україні має стати побудова високоефективної 
освітницької системи, здатної задовольняти існуючий попит на ринку праці та прогнозувати його 
коливання у майбутньому, готуючи необхідний кваліфікований кадровий потенціал держави і регіону. 
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Анотація 
Досліджено поняття кадрової політики та проаналізовано її сучасний стан розвитку в 

Україні, обґрунтовано мету та цілі кадрової політики держави. Проаналізовано кількість вищих 
навчальних закладів в Україні та чисельність випущених фахівців, запропоновано шляхи розвитку 
та удосконалення кадрової політики держави. 

Ключові слова: кадрова політика, мета кадрової політики, моделі кадрової політики, 
кадровий потенціал, система освіти. 

Аннотация 
Исследовано понятие кадровой политики и проанализировано ее современное состояние в 

Украине, обоснованно цели кадровой политики государства. Проанализированы количество ВУЗов 
в Украине и численность выпускаемых специалистов, предложены пути развития и 
совершенствования кадровой политики государства. 

Ключевые слова: кадровая политика, цель кадровой политики, модели кадровой политики, 
кадровый потенциал, система образования. 

Annotation 
Explored the concept of human resources policy and analyzed its current state of development in 

Ukraine, reasonable goals and objectives of personnel policy. Analyzed the number of higher educational 
institutions in Ukraine and the number of issued professionals suggested ways of development and 
improvement of personnel policy. 

Key words: personnel policy, personnel policy objective, model personnel policy, human resources, 
education system. 
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ЗАХОДИ АКТИВНОГО ТА ПАСИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РИНКУ ПРАЦІ 

 
Постановка проблеми. Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення 

щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме у цьому полягає її економічна 
сутність. Зайнятість населення – найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває 
досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці у досягнення виробництва. Зайнятість 
об'єднує виробництво та споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозв'язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема регулювання ринку праці давно цікавить 
багатьох науковців. Теоретичну основу дослідження проблем розвитку і регулювання ринку праці 
склали роботи таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Л. І. Абалкін, А. Н. Азриліян, С. І. Бандур, 
Д. П. Богиня, Б. Г. Гаврилишин, Б. М. Генкін, О. Я. Кібанов, А. М. Колот, Г. І. Купалова, Е. М. Лібанова, 
І. І. Лукінов, І. М. Михасюк, С. В. Мочерний, В. В. Онікієнко, В. М. Петюх, В. А. Савченко, Е. С. Строєв 
та ін. Але деякі теоретичні і методичні питання, що стосуються формування та розвитку ринку праці, у 
нашій країні залишаються вирішеними недостатньо й вимагають подальшого дослідження.  

Державна політика зайнятості населення залежить від темпу і характеру ринкових перетворень. 
Вона передбачає систему адаптації різних категорій незайнятого населення до вимог ринку праці, а 
також систему соціального захисту безробітних та осіб з обмеженою конкурентоспроможністю.  

Постановка завдання.  Мета даної статті полягає у дослідженні заходів активного та 
пасивного регулювання ринку праці. 

Створення гнучкого ринку працi є об’єктивною передумовою розвитку економiки останніх 
десятилiть. Потреба у такому заходi зумовлена посиленням виробничої гнучкостi, внаслідок якої 
здiйснюється диверсифiкацiя виробництва, збiльшуються дрiбні виробничі одиниці, зростає кiлькість 
мобiльних малих пiдприємств, орiєнтованих на споживача, розвиваються пiдрядні форми працi [5].  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу літературних джерел 
досліджуваної проблеми виявлено виявлено наступні висловлювання. Так, Петюх В.М. зазначає, що 
державне регулювання зайнятості населення може здійснюватися за допомогою активних і пасивних 
заходів [7]. Буряк П.Ю. до активних відносить: 

- забезпечення соціального партнерства суб'єктів ринку праці, тобто створенні рівних 
можливостей усім громадянам незалежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, 
расової і національної належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, реалізації 
права на вільний вибір виду діяльності відповідно до своїх здібностей та професійної підготовки з 
урахуванням особистих інтересів та суспільних потреб; 

- сприяння забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганні безробіттю, створенні нових 
робочих місць та умов для розвитку підприємництва; 

- добровільність й відсутність примушування громадян щодо вибору сфери діяльності й 
робочого місця; 

- гласність на основі всебічного інформування населення про наявність вакантних робочих 
місць; 

- дотримання комплексності заходів щодо регулювання зайнятості населення; 
- підтримка працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту; 
- забезпечення заходів запобіжного характеру щодо регулювання зайнятості населення та 

відтворення робочих місць; 
- певна гарантія зайнятості, тобто гарантії збереження робочих місць і професії, гарантії 

одержання доходів [1, с. 118-119]. 
Слід зазначити, що створення нових постійних і тимчасових робочих місць у сучасних умовах 

значною мірою залежать від розвитку малих підприємств і кооперативів. Нині в Україні на них 
припадає приблизно 60% загальної кількості зайнятих у недержавних структурах. 
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Для створення малих підприємств не потрібно великого стартового капіталу. Водночас ці 
підприємства забезпечують роботою значну частку тимчасово незайнятих громадян. 

Галузева спеціалізація, розміри малих підприємств мають визначитися структурними та 
соціальними пріоритетами розвитку окремих міст, областей з урахуванням збалансованості 
регіональної економіки. Такі підприємства зможуть функціонувати навіть за умови банкрутства 
підприємств-монополістів і формуватимуть ринкове середовище та розвиток конкуренції. Малі 
підприємства можуть створювати вивільнені з виробництва працівники однієї або близьких 
спеціальностей. 

Перспективним напрямом є організація малих підприємств шляхом залучення на них 
випускників профтехучилищ, технікумів з подальшим переведенням цих підприємств на оренду, викуп. 
Незважаючи на відносно меншу вартість робочих місць у соціально-побутовій сфері, доцільно 
створювати нові підприємства у виробничій сфері, зокрема у виробництві будівельних матеріалів, для 
перероблення м'яса, овочів, фруктів, заготівлі продукції, а також у виробничій інфраструктурі [4]. 

Про ефективність створення малих підприємств свідчить і зарубіжний досвід. Із загальної 
кількості нових робочих місць у промисловості розвинених країн від 60 до 80% припадає на малий 
бізнес. У Німеччині, наприклад, до 70% безробітних отримують роботу саме на малих підприємствах. 
Прогресивним напрямом регулювання зайнятості слід вважати пільгову кредитну і податкову політику 
щодо підприємств, які збільшують кількість робочих місць і надають їх соціально незахищеним групам 
незайнятого населення. 

Пасивні заходи регулювання зайнятості можна диференціювати так: 
- за об’єктами впливу. Об’єктами можуть бути населення та його окремі групи, працівники та 

його окремі групи, а також підприємці та їх окремі групи. Об’єктами регулювання ринку праці можуть 
також бути трудові відносини, включаючи оплату праці, тривалість робочого періоду, умови праці 
тощо, соціальні відносини і т. п.; 

- за напрямами впливу. До них відносять заходи збільшення (зменшення) пропозиції робочої 
сили на ринку праці; заходи збільшення (зменшення) попиту на ринку праці; заходи впливу на 
структуру попиту та пропозиції робочої сили; заходи збільшення відповідності попиту і пропозиції; 

- за формою впливу методи поділяють на прямі та непрямі; 
- за характером впливу методи регулювання можна поділити на заохочувальні, обмежувальні, 

захисні та заборонні; 
- за змістом методи диференціюються на економічні, адміністративні та адміністративно-

економічні. До економічних методів відносять, наприклад, підтримку економічно доцільних робочих 
місць, організацію громадських робіт, спеціалізоване інвестування для створення нових робочих 
місць, підтримку малого бізнесу тощо. До адміністративних методів відносять зменшення пенсійного 
віку й тривалості робочого періоду, обмеження кількості робочих місць і можливостей сумісництва для 
однієї людини тощо; 

- за рівнем впливу методи регулювання ринку праці поділяють на загальнодержавні, регіональні, 
галузеві, внутрішньофірмові; 

- за джерелами фінансування – держбюджет, позабюджетні кошти, кошти Фонду сприяння 
зайнятості, кошти комерційних організацій. 

В основу вибору тих чи інших методів регулювання ринку праці покладено аналіз і прогноз 
ситуації на ринку праці, визначення ступеня переваги кожного з методів, оцінку наслідків використання 
тих чи інших методів, аналіз ступеня узгодженості використаних методів, різноспрямованості їхніх 
наслідків [2, с. 35-36]. 

Активна політика на ринку праці передбачає методи і заходи, націлені на сприяння 
найшвидшому поверненню безробітних до активної праці. Цьому сприяє така сукупнiсть методiв і 
заходiв:  

- щодо створення додаткових сфер зайнятостi (переструктуризацiя економiки, додатковi робочi 
мiсця на державних пiдприємствах, субсидування створення нових робочих мiсць у приватному 
секторi, створення умов для iноземного iнвестування, органiзацiя суспiльних робiт, створення умов 
для самозайнятостi громадян тощо);  

- з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;  
- щодо посилення територiальної та професiйної мобiльностi робочої сили;  
- щодо субсидування частини витрат пiдприємств на заробiтну плату, перепiдготовку та 

пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, застосування гнучких форм зайнятостi;  
- щодо подання допомоги у працевлаштуваннi [3, с. 7-8]. 
На розробку і здійснення активної політики на ринку праці впливають три групи факторів: 
- міжнародні трудові норми; 
- тип соціально-трудових відносин на ринку праці, який склався в тій чи іншій країні; 
- різноманітність умов, характерних для ринків праці різних країн і окремих регіонів у країні.  
Варто звернути увагу на те, що регулювання зайнятостi досягає найвищого ефекту в тих 

країнах, у яких, по-перше, полiтика зайнятостi є вмонтованою у загальноекономiчний механiзм 
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функцiонування суспiльного господарства; по-друге, заходи державної полiтики зайнятостi 
зосередженi не лише на територiальному рiвнi реалiзацiї, а також ураховують галузевий рiвень, тобто 
здiйснюються не тiльки державною службою зайнятостi, а й передбачають активнiсть галузевих 
мiнiстерств, пiдприємств та органiзацiй рiзних форм власностi; по-третє, в загальний економiчний 
механiзм закладено основний важiль полiтики зайнятостi – стимулювання попиту, в тому числi попиту 
на робочу силу; по-четверте, до сфери полiтики зайнятостi включено найсуттєвiшi аспекти 
регулювання заробiтної плати, посилення трудової мотивацiї тощо. Iншими словами, державна 
активна полiтика зайнятостi не повинна обмежуватись проведенням заходiв щодо сприяння 
працевлаштуванню. 

Найсуттєвішим важелем політики зайнятості є регулювання попиту на робочу силу, який, як 
вiдомо, може бути індивідуальним і сукупним. Індивiдуальний попит (попит окремого роботодавця) 
залежить вiд таких факторiв:  

- попиту на продукцiю фiрми, тому що робоча сила потрiбна роботодавцеві передусім як 
виробничий ресурс для створення нових товарiв і послуг. Попит на робочу силу, iнакше кажучи, є 
похiдною вiд попиту на продукт фiрми;  

- стану виробництва (розмiру та ефективностi капiталу, особливостей технологiї, досконалостi 
методiв органiзацiї виробництва i працi);  

- якостi iндивiдуальної робочої сили (освiти, професiоналiзму, продуктивностi, винахiдливостi, 
унiверсальностi, загальнолюдських якостей: старанностi, дисциплiнованостi, уважностi, ретельностi 
тощо) [8].  

Оскiльки, попит на робочу силу є похiдною вiд попиту на продукт фiрми (який на конкурентному 
ринку залежить вiд цiни), можна зробити висновок, що вiн є також похiдною вiд обсягiв виробництва та 
загального фонду заробiтної плати, який є в розпорядженнi роботодавця. Чим вищий загальний 
розмiр фонду заробiтної плати, тим бiльше найманих працiвникiв може найняти роботодавець. I 
навпаки, чим вища середня заробiтна плата одного працiвника, тим меншу їх кiлькiсть буде найнято. 

Стан ринку праці в Українi в сучасних умовах визначається загальним станом економiки, а саме: 
спадом виробництва, структурним регресом, змiнами у формах власностi, ситуацiєю в iнвестицiйнiй 
сферi. Отже, попит на робочу силу також перебуває в кризовому станi, тому для економiки України в 
сучасних умовах є характерним одночасне стимулювання попиту на робочу силу i зменшення її 
пропозицiї.  

Стимулюванню попиту на робочу силу можуть сприяти такi заходи:  
- лiквiдацiя юридичних обмежень зростання зайнятостi (надання права учасникам трудової 

угоди уточнювати графiк робочого часу, надання можливостi iндивiдуального регулювання робочого 
часу, лiквiдацiя обмежень на кiлькiсть найманих працiвникiв);  

- вiдшкодування пiдприємству витрат, зумовлених пошуком, навчанням i наймом на роботу 
працiвникiв;  

- сприяння в забезпеченнi пiдприємства матерiальними ресурсами, гарантування збуту 
продукцiї i т. п. за умови збiльшення пiдприємством робочих мiсць;  

- прямi виплати пiдприємствам за кожного найнятого працiвника;  
- створення умов економiчної зацiкавленостi пiдприємств у забезпеченнi зайнятостi iнвалiдiв, 

молодi та iнших груп населення, менш конкурентоспроможних на ринку працi (встановлення пiльг 
щодо виплат у бюджет за використання робочої сили цих груп населення, дотацiї для створення 
спецiалiзованих робочих мiсць та органiзацiї профнавчання i т. п.); 

- створення умов для широкого використання елементiв гнучкого ринку працi, зокрема 
посилення гнучкостi витрат на робочу силу, мобiльностi робочої сили в професiйному та 
територiальному розрiзi, а також використання гнучких форм найму [6]. 

Основним же напрямом збiльшення попиту на робочу силу було i залишається вдосконалення 
соцiально-економiчної структури економiки (встановлення рiзноманiтних форм власностi), основним 
елементом якого є приватизацiя, призначенням якої є створення потенцiйного iнвестора. Разом з 
удосконаленням органiзацiйно-економiчної структури економiки, тобто її демонополiзацiєю, 
вдосконалення соцiально-економiчної структури дасть змогу створити ринково-конкурентне 
середовище в Українi.  

При пасивній політиці в країні формується «ринковий» державний патерналізм, в умовах якого 
держава бере на себе відповідальність за стан працівників і роботодавців на ринку праці. 

Пасивна політика надає гарантії працівникам у збереженні робочого місця, виплаті заробітної 
плати і допомоги, соціальному страхуванні тощо, а роботодавцям гарантує попит на запланований 
обсяг продукції, надання сировини та матеріалів, стабільні ціни й цільове фінансування. Недоліками 
такої політики є те, що ці гарантії, дозволяючи працівникам і роботодавцям відчувати себе 
захищеними при будь-яких ринкових коливаннях, обмежують стимули до особистої активності, до 
пошуку найефективніших сфер застосування праці, підвищення продуктивності, виявлення внутрішніх 
резервів самозабезпечення, тобто розвивають пасивність у соціально-трудових відносинах. Проте, з 
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іншого боку, допомога держави може сприяти перерозподілу та підвищенню купівельної спроможності 
населення, вирівнюванню доходів тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, важливим напрямом активної політики держави 
щодо питання зайнятості є професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 
працівників з метою створення сприятливих умов для широкомасштабного розгортання процесів 
структурної та технологічної перебудови економіки, запобігання змушеному хронічному безробіттю, 
розв'язання кадрових завдань, пов'язаних із раціоналізацією зайнятості. Насамперед необхідно 
здійснювати професійну підготовку й перепідготовку кадрів з наступним працевлаштуванням тих 
професійних груп працівників, які становлять основну масу безробітних. 

Лише завдяки активній державній підтримці буде забезпечуватись ефективний розвиток ринку 
праці.  
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Анотація 
У статті розглядаються проблеми зайнятості населення, зокрема аналізуються активні та 

пасивні заходи державного регулювання ринку праці. Подано характеристику стану ринку праці в 
Україні та процесу регулювання зайнятості населення. 

Ключові слова: ринок праці, державне регулювання, активні заходи регулювання, пасивні 
заходи регулювання. 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы занятости населения, в частности анализируются 

активные и пассивные меры государственного регулирования рынка труда. Дается 
характеристика состояния рынка труда в Украине и процесса регулирования занятости 
населения. 

Ключевые слова: рынок труда, государственное регулирование, активные меры 
регулирования, пассивные меры регулирования. 

 
Annotation 

The article discusses the problem of employment, including analysis of active and passive measures 
of state regulation of the labor market. Given characteristics of the labor market in Ukraine and the regulatory 
process for employment. 

Key words: labor market, government regulation, active control measures, passive control measures. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 
Постановка проблеми. Автомобільний транспорт – це одна з найважливіших галузей економіки 

держави. З розбудовою держави створюються свої національні правові норми, які закріплюються 
законодавчо [1–4]. Всі держави світу зацікавлені в ефективному регулюванні не тільки внутрішніх 
транспортних перевезень, а й міжнародних. Характерною рисою правового регулювання у сфері 
міжнародних перевезень є те, що основні питання перевезень вирішуються міжнародними угодами, в яких 
визначаються умови міжнародних перевезень пасажирів і вантажів. Україна прагне підвищити темпи свого 
економічного розвитку і є учасником багатьох транспортних конвенцій [5]. Українські підприємства, які 
здійснюють міждержавні автоперевезення керуються положеннями цих конвенцій. Однак ринкова 
економіка потребує встановлення правил гри і забезпечення споживачів необхідною інформацією, але, за 
деяким винятком, не можна підміняти ринок у питаннях розподілу ресурсів. У зв’язку з тим система 
державного регулювання повинна бути спрямована на розв’язання основних завдань щодо удосконалення 
правової й організаційної бази реструктуризації, прискореного розвитку автотранспортної інфраструктури, 
створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів і її інтегрування в транспортні 
системи Європи та Азії відповідно до міжнародних стандартів [6]. 

Основними причинами, що стримують розвиток автотранспортного забезпечення у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності України, є: невпорядкованість системи державного регулювання, 
особливо правового, щодо контролю на кордоні та справляння зборів; висока вартість послуг, що 
надаються митними брокерами, контрольними службами  й транспортними терміналами; численні 
бюрократичні перепони при оформлені міжнародних перевезень; низька швидкість доставки  
пасажирів і вантажів; несприятлива криміногенна обстановка; брак комплексного, зокрема 
інформаційного обслуговування на шляху здійснення міжнародних перевезень; недостатність, а на 
окремих напрямах і відсутність комплексу нормативно-правових актів, що регулюють міжнародні 
перевезення та їх обслуговування. 

Постановка проблеми удосконалення державного регулювання у сфері автотранспортного 
забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в організаційно-правовому аспекті з позиції 
об’єктивного аналізу є дуже актуальною. Водночас вирішення цієї проблеми важливе для формування 
державної політики й з погляду потреб теорії та практики державного регулювання, які необхідно 
збагатити системою наукових принципів, методів і форм розв’язання ключових завдань розвитку й 
удосконалення системи та узагальнення  наявного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе значення для дослідження проблеми 
правового регулювання міжнародних транспортних перевезень мають наукові праці: Анцелевича Г.О., 
Авер’янова В. Б., Андресюка  В.Ф., Бакуменка В. Д., Гальчинського А. С., Лугового В. І., Міщенка Г. І. та ін.  

Однак слід зазначити, що проблема правового регулювання міжнародних автотранспортних 
перевезень потребує подальшого глибокого наукового аналізу . 

Постановка завдання. Метою досліджень є поглиблення теоретико-методологічних засад 
державного регулювання у галузі автотранспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 
та удосконалення державної регуляторної політики в цій сфері, спрямованої на розвиток міжнародних 
автотранспортних перевезень. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність державного втручання в ринкові процеси повинна 
визначатися залежно від комбінації вибраних господарських форм. 

Існує багато причин, на підставі  яких держава повинна здійснювати державне регулювання 
транспортної діяльності за допомогою проведення науково - обґрунтованої транспортної політики: 

1. Основні операції транспорту необхідно регулювати не тільки на користь суспільної безпеки 
(екологічної безпеки і безпеки дорожнього руху), але і на користь національної безпеки держави.  

2. Значна частина автотранспортної галузі відноситься до сфери природних монополій, які 
зберігають цілісність національного економічного простору. Їх слід розглядати як опорні конструкції 
стабільної та конкурентоздатної економіки. 

3. Сфера транспортних послуг сильно схильна до конкурентної боротьби, що приречена єдністю 
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економічного простору країни, регіону і, відповідно, транспортного ринку, а також функціональною 
взаємозамінністю транспортного товару і схожістю його споживацьких властивостей. 

4. Витрати на інфраструктуру самої транспортної системи дуже великі, в зв'язку з цим їх 
необхідно враховувати і перерозподіляти; 

5. Автотранспорт виступає одним з базових елементів міжнародної взаємодії, що зумовлює 
необхідність узгодження заходів внутрішньої та зовнішньої політики держави. 

Зміст функцій державного регулювання транспортної системи базується на положеннях теорії 
управління та адміністративного права щодо функцій державного управління [7]. 

Зважаючи на те, що державне регулювання є функцією державного управління, то воно 
здійснюється на основі закону або іншого правового акту органами виконавчої влади у межах 
повноважень притаманними їм методами для виконання завдань державного управління 
транспортною системою [7].  

Функції державного управління та функцій державного регулювання транспортною системою, 
певною мірою, буде збігатись - адже категорії “управління” і “регулювання” відносяться одне до одного 
як загальне і часткове, тому часткове обов’язково матиме риси загального.  

Функції державного регулювання транспортної системи мають такі основні риси [8; 9]: зовнішній 
прояв властивостей об’єкту; цілеспрямований, уособлений та самостійний характер; об’єктивно 
необхідні для здійснення процесу регулювання; реалізуються певними методами; характеризують 
зміст діяльності щодо регулювання транспортної системи. 

Наявність ознаки цілісності управління визначає необхідність поєднання у єдину систему 
суб’єктів державного регулювання транспортної системи. Доцільно виділити інституційні, звичайні та 
спеціальні суб’єкти державного регулювання. Ознакою виділення суб’єктів є зміст їх повноважень [10].  

Інституційними названі суб’єкти регулювання, що визначають умови та межі діяльності 
транспортної системи: Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування. 

До звичайних віднесені ті суб’єкти, виключно до повноважень яких належить регулювання 
транспортної системи в цілому та її окремих складових: Міністерство транспорту України та його 
органи (наприклад, Укравтодор), відомства, комітети, інспекції, місцеві органи виконавчої влади [11].  

Суб’єкти державного регулювання транспортної системи можуть бути: Кабінет Міністрів України, 
Міністерство транспорту України (його територіальні органи), урядові органи державного управління, 
які можуть бути створені у складі Міністерства транспорту України Кабінетом Міністрів України 
(департаменти, служби, інспекції) та місцеві державні адміністрації. 

У процесі реалізації повноважень органи державного регулювання взаємодіють із органами 
місцевого самоврядування, громадськими організаціями, окремими громадянами [11]. 

Форми діяльності суб'єктів державного регулювання транспортної системи можна розділяти на 
дві групи: правові та не правові (організаційні). Останні, у свою чергу, поділяють на: проведення 
організаційних заходів і здійснення матеріально-технічних операцій. Правовими формами діяльності 
суб’єктів державного регулювання транспортної системи є : правотворча, правозастосовча, 
правоохоронна, установча та контрольно-наглядова.  

Виокремлення функції державного регулювання з кола функцій державного управління 
обумовлюється тенденціями соціально-економічного розвитку держави, напрямками політичних 
перетворень, що реалізується через розробку та прийняття відповідних загальнодержавних програм і 
механізму їх реалізації. Зовнішнім виявом регулятивної функції державного управління транспортною 
системою є регулятивна форма діяльності суб’єктів [10]. 

Державне регулювання процесом формування конкурентного ринку транспортних послуг 
передбачає адміністративні (прямі) і економічні методи. 

Адміністративні методи повинні забезпечувати регулювання діяльності природних монополій, 
доступу власників транспортних засобів, а також експедиторів і перевізників до професійної діяльності 
з використанням механізмів ліцензування або декларування (повідомлення про зобов'язання учасника 
ринку). 

Державне регулювання транспортної системи в умовах ринкової економіки прямими методами 
визначається необхідністю рішення макроекономічних і соціальних проблем на користь всього 
суспільства. В умовах ринкової економіки дія прямих методів державної дії істотно скорочується, але 
головне - змінюються їх зміст і задачі, які вони вирішують. У зв’язку з тим необхідно говорити про 
принципово інший характер прямих методів, тобто про нову парадигму централізму. Критерієм їх 
застосовності в ринковій економіці є не масштаби та інтенсивність застосування, а відсутність 
механізмів, які блокують ринкові регулятори [11]. 

Економічні методи формування конкурентного ринку транспортних послуг передбачають 
реалізацію механізмів податкової, тарифної і інвестиційної політик. 

Економічні методи стимулюють створення експедиторсько-перевізних і транспортних фірм усіх 
видів і рівнів у сфері пасажирських і вантажних перевезень. Зокрема, механізм стимулювання 
створення крупних транспортних компаній, здатних інвестувати в освоєння високоефективних 
транспортних технологій і сучасні транспортні засоби. Необхідно забезпечити державну підтримку 
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підвищення конкурентоспроможності національних транспортних компаній [12]. 
Тарифна політика передбачає поєднання механізмів вільного ціноутворення з контрольними 

функціями на користь захисту споживачів від необґрунтованих дискримінаційних тарифів, а учасників 
ринку – від демпінгових тарифів. 

Інвестиційна політика повинна бути направлена на створення ефективної транспортно-логістичної 
інфраструктури і переозброєння компаній сучасним рухомим складом, технічними засобами і 
інформаційними системами, у тому числі на основі державного і приватного партнерства [13]. 

При поєднанні масштабів прямих і непрямих, адміністративних і економічних методів у 
державній економічній політиці виділяють три моделі державного регулювання: імперативну, 
індикативно-інформаційну та економіко-параметричну. 

Імперативна модель характеризується переважно адміністративними і директивними методами 
управління. 

Індикативно-інформаційна модель спонукає  економічних суб'єктів до дій у певному напрямі 
шляхом надання цим суб'єктам всієї системи економічної інформації. 

Економіко-параметрична модель характеризується створенням зведення правил економічної 
поведінки, заданих державою в імперативній і в індикативних формах. Ця модель є проміжною 
формою державного регулювання, що охоплює методи прямої законодавчої і непрямої економічної дії 
на діяльність господарюючих суб'єктів. 

Перехід від адміністративно-планової економіки до ринкової супроводжується руйнуванням 
колишньої системи адміністративних методів регулювання транспортної системи і створенням 
системи економічних регуляторів. Проте, це не означає, що необхідно відмовитись від 
використовування адміністративних методів, особливо в перехідній економіці. На практиці ми 
спостерігаємо поєднання всіх перерахованих методів державної дії. Пріоритетність тих або інших 
методів державного регулювання залежить від вибраної державою політики в сфері транспортного 
обслуговування зовнішньоекономічної діяльності. 

Розробка адміністративних методів регулювання ринку автотранспортних послуг, а також 
механізмів податкової, тарифної і інвестиційної політики формування ринку входить у наукове 
забезпечення державного регулювання, а їх остаточний вибір із врахуванням відповідних змін 
нормативно - правової бази має бути здійснений у процесі реалізації експериментальних проектів. 

Висновки з даного дослідження.  
На підставі проведених досліджень можна зробити такі висновки: 
- державне регулювання автотранспортної системи в умовах ринкової економіки охоплює три 

моделі: імперативну, індикативно-інформаційну і економіко-параметричну; 
- економічні методи формування конкретного  ринку транспортних послуг передбачають 

реалізацію механізмів податкової, тарифної та інвестиційної політики. 
- органічне поєднання різних методів державного регулювання в сфері зовнішньоекономічної 

діяльності автотранспортних перевезень забезпечить їх конкурентоздатність. 
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Анотація 
В статті висвітлено результати аналізу щодо виявлення основних чинників, які 

забезпечують ефективність державного регулювання процесами міжнародних автотранспортних 
перевезень та сприяють підвищенню  конкурентоспроможності даного виду транспорту. 

Ключові слова: державне регулювання, ринкові процеси, структурно-функціональний аналіз, 
транспортна система, міжнародні перевезення.  

Аннотация 
В статье отражены результаты анализа по выявлению основных факторов, 

обеспечивающих эффективность государственного регулирования процессами международных 
автотранспортных перевозок и способствуют повышению конкурентоспособности данного вида 
транспорта. 

Ключевые слова: государственное регулирование, рыночные процессы, структурно-
функциональный анализ, транспортная система, международные перевозки.  

 
Annotation  

In article deals with results of analysis to identify key factors that ensure the effectiveness of state 
regulate the process international road transport and instrumental in improving the competitiveness of this 
mode of transport. 

Key words: governmental regulation, market processes, structural and functional analysis, 
transportation system, international shipment. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ 
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Економічний розвиток країни неможливий без забезпечення сталих 

темпів зростання доходів населення. Адже населення формує попит на товари та послуги, залежно 
від рівня доходів впливає на споживання, заощадження та інвестування. Тому особливої актуальності 
набуває проблема регулювання доходів населення.  

Незважаючи на позитивну динаміку загального зростання рівня доходів, значною залишається 
частка населення з доходами нижче прожиткового рівня. Диференціація грошових доходів та майнова 
диференціація лише посилюється. Це свідчить про необхідність удосконалення наявних підходів до 
регулювання доходів  населення та обґрунтування чіткого фінансового механізму реалізації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблему регулювання доходів населення 
відображено в численних публікаціях українських і зарубіжних авторів, серед яких Д.Богиня, Т.Кізима, 
С.Тютюникова, Н.Холод та інші. Водночас варто зазначити, що тенденції розвитку економіки України 
та негативний вплив глобалізаційних процесів свідчать про необхідність більш ґрунтовного 
дослідження механізму фінансового регулювання доходів населення. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення структури фінансового механізму 
регулювання доходів населення з урахуванням наявних наукових підходів та методологічних 
положень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У будь-якій країні формується певний механізм 
реалізації основних функцій держави, який повинен бути адекватним, визначеним, стратегічним та 
тактичним завданням її розвитку. Структура такого механізму визначається особливостями розвитку 
суспільства з врахуванням політичного устрою, рівня економічного розвитку, співвідношенням між 
формами власності, специфікою функціонування інститутів та інституцій тощо. 
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Беручи за основу системний підхід, з’ясуємо специфіку функціонування механізму фінансового 
регулювання доходів населення з використанням методології та інструментарію цього підходу. 

Якщо розглядати суспільство як складну соціально-економічну систему, то можна виокремити 
підсистеми, елементи, структуру, органи управління, правила функціонування, зовнішнє та внутрішнє 
середовище, зв’язки тощо. 

Зазвичай, у структурі суспільства виокремлюють дві підсистеми –економічну та соціальну. 
Функціонують ці підсистеми з використанням  економічного та соціального механізму. Вони містять 
низку елементів, які також мають власні механізми. Фінансовий механізм формується цими 
елементами, і в них реалізуються тривалі зв’язки або відносини. Отже, фінансовий механізм пронизує 
всю суспільну систему, забезпечуючи її поточне функціонування та розвиток. Оскільки будь-який 
механізм складових суспільної системи приводить її в дію керівними органами, то він також є 
домінантою відповідної політики.  

У структурі суспільної системи фінансовий механізм посідає центральне місце. Вітчизняними та 
зарубіжними вченими ґрунтовно досліджено специфіку функціонування фінансового механізму у 
складі фінансової та економічної системи – сформульовано визначення цього поняття, його складові, 
особливості функціонування тощо. 

В. Венгер визначає фінансовий механізм як “сукупність фінансових методів і форм організації 
фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства” [1]. 

М. Александрова та С. Маслова визначають фінансовий механізм як “сукупність методів 
фінансового впливу на соціально-економічний розвиток і система фінансових індикаторів та 
фінансових інструментів, які дають змогу оцінити цей вплив” [2]. 

В. Опарін визначає фінансовий механізм як “сукупність фінансових методів і форм, інструментів 
та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства” [3]. 

Дещо розширене визначення цього терміна подає Л. Дробозина.  “Фінансовий механізм – це 
сукупність організаційних форм фінансових відносин у народному господарстві, порядок формування 
та використання централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів, методи фінансового 
планування, форми управління фінансами та фінансовою системою, фінансове законодавство” [4]. 

Більш комплексно підходить до трактування О. Василик: “Фінансовий механізм - це специфічна 
складова, яка значною мірою визначає характер не лише господарського механізму зокрема, а й 
економічної системи в цілому” [5]. 

Аналіз цих визначень дозволяє дійти таких висновків щодо трактування поняття “фінансовий 
механізм”: 

 - має складну структуру; 
 - складова економічної системи; 
 - складова господарського механізму; 
 - включає форми, методи, інструменти тощо. 
Ґрунтовний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів дозволив сформувати 

складові фінансового механізму [1; 2; 3; 5; 6; 7]. 
Необхідно зазначити, що елементи фінансової системи також мають власний механізм. Так, 

зазвичай, у складі фінансової системи виокремлюють такі елементи – державні фінанси, фінанси 
корпоративних структур, фінансовий ринок, домогосподарства, і, відповідно, функціонують фінансові 
механізми державних органів влади, корпоративних структур тощо.  

Зазначимо, що відповідно до складу фінансової системи, можна виокремити у структурі 
фінансового механізму складові нижчого порядку. Так, у фінансовому механізмі – інноваційний, 
маркетинговий тощо. 

Отже, фінансовий механізм регулювання доходів населення, який ієрархічно знаходиться на 
нижчому рівні, адекватно має такі самі складові, які властиві фінансовому механізму, а саме – об’єкт, 
суб’єкт, важелі, ресурси, ґрунтується на цих же принципах і функціонує у зовнішньому та 
внутрішньому середовищі. 

З’ясуємо особливості використання в економічній літературі синонімічних термінів. Так, Ю. 
Жукова подає тлумачення поняття “механізм фінансування”, визначаючи його як систему взаємодії 
між джерелами фінансування та результатами науково-технічної діяльності і впливом їх на 
економічний розвиток [8]. 

Використовуючи власну термінологію дослідження, російські вчені Н.Кіріллов та М. Лапідус 
оперують терміном “фінансово-кредитний механізм” [9]. Згідно з їхніми тлумаченнями, фінансово-
кредитна система реалізована у практичній діяльності через фінансово-кредитний механізм.  

Між об’єктами фінансово-кредитної системи (підприємствами, домогосподарствами, галузями, 
комплексами, сферами, виробництвами тощо) та її суб’єктами (фінансовими і кредитними установами 
та організаціями) є взаємозв’язок, який виражається через фінансово-кредитний механізм. 

В. Сенчагов вважає, що фінансово-кредитний механізм є взаємопов’язаною системою методів 
фінансово-кредитного планування, фінансово-кредитних важелів і форм організації управління 
фінансами та кредитом і виділяє три елементи: 
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- фінансово-кредитне планування (фінансово-кредитні плани і баланси, показники, норми і 
нормативи); 

- фінансово-кредитні важелі (нормативи, які регламентують розподіл фінансових ресурсів та 
фондів); 

- організаційна структура та правове забезпечення (управлінські структури, нормативні акти, які 
регламентують фінансову сферу) [10]. 

Найбільш повне обґрунтування складових фінансово-кредитного механізму знаходимо в М. 
Крупки, який вважає, що фінансово-кредитний механізм включає: підсистеми фінансово-кредитного 
забезпечення та фінансово-кредитного регулювання; методи розподілу доходу – нормативний та 
сальдовий; інструменти – податки, внески, відрахування, кредити, дотації; важелі впливу – за 
напрямами – стимули і санкції, та видами – норми і нормативи, умови і порядок формування доходів, 
нагромаджень, фондів, умови і принципи фінансування та кредитування [11]. 

Подамо визначення методів, форм, інструментів тощо фінансового механізму згідно з 
поглядами окремих вчених. 

Так, П. Нікольський визначає фінансово-кредитні методи як конкретні способи дії, спрямовані на 
практичне досягнення поставлених завдань економічної політики [12]. В. Локтєв, Н.Гаретовський 
фінансово-кредитні важелі визначають як прийоми реалізації дії та фінансово-кредитних методів [13]. 

Стан дослідження з цієї проблематики аналізував на початку ХХI ст. М. Крупка: “В економічній 
літературі процес взаємозв’язку і взаємопереходу фінансово-кредитної форми, методу, важеля та 
інструменту як компонентів фінансово-кредитного механізму розвитку економіки взагалі та 
інноваційного типу зокрема висвітлено ще недостатньо” [11]. 

Механізм регулювання доходів населення має певні особливості становлення. За часів 
Радянського Союзу доходи населення були об’єктом жорсткого регулювання. Серед науковців, які 
досліджували проблеми функціонування фінансового механізму, починаючи із 70-х рр. ХХ ст. до 
наших днів, єдиного погляду на складові фінансового механізму немає. Кожен вчений застосовує свій 
інструментарій. 

Після проголошення незалежності наприкінці ХХ ст. в Україні розпочалось формування 
економіки нового типу і практично протягом двох – трьох років роль держави в регулюванні доходів 
населення, за винятком доходів, які отримували державні службовці та працівники інших бюджетних 
установ, була значно ослаблена. До 1994 р. в Україні сформувались стійкі ознаки тіньової економіки і 
контролювати повністю доходи працівників, які працювали в приватному секторі економіки, стало 
практично неможливо. 

Нині в Україні функціонує складний механізм регулювання доходів населення, який має такі 
напрями прояву: унормовані виплати обсягів заробітної плати та певні доплати державним 
службовцям; нормативи соціальних виплат, зокрема стипендій, пенсій, соціальних допомог: для 
малозабезпечених, інвалідів, безробітних, осіб, які потребують соціальної реабілітації тощо; ставки 
податкових відрахувань до державних фінансових фондів; мінімальний рівень пенсій, заробітної 
плати; відносні обмеження заробітної плати працівникам окремих підприємств, що виробляють 
соціально необхідні товари при встановленні певної граничної межі ціни на товари або послуги, які 
підлягають державному регулюванню; індексація доходів. 

Відповідно до теми дослідження з’ясовано фінансовий механізм формування доходів 
населення, який є наближеним до фінансового механізму домогосподарств.  

Якщо досліджувати фінансовий механізм населення, то можна виокремити відповідні механізми 
доходів і видатків. Окрім цього, з використанням окремих наукових підходів можна виокремлювати 
механізми формування, використання, розвитку тощо. Також у структурі конкретного механізму можна 
досліджувати окремі напрями функціонування. Такий методологічний підхід забезпечує найбільш 
повне дослідження окремих сторін функціонування. 

Розширена структура механізму фінансового регулювання доходів населення подана на (рис.1). 
Варто зазначити, що в фінансовій літературі, де висвітлюються проблеми стосовно складових 

фінансового механізму, нині досліджені лише окремі його структурні елементи, а комплексне 
обґрунтування структури фінансового механізму регулювання доходів населення подається вперше. 

Наведемо відповідні схеми функціонування однієї із найбільш вагомих складових механізму 
регулювання доходів населення - за суб’єктами регулювання.  

Серед окремих суб’єктів регулювання в цьому дослідженні більш детально зупинимось на таких 
суб’єктах - держава, громадські організації, господарюючі суб’єкти. Вибір саме цих суб’єктів 
зумовлюється тим, що вони практично охоплюють весь спектр регулятивних процесів – як по 
ієрархічному рівню, так і по горизонтальному застосуванню. 
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Рис. 1. Розширена структура механізму фінансового регулювання доходів населення 

 
Беззаперечним є той факт, що пріоритет у регулятивних процесах в країні відводиться 

державному механізму, як такому, що має потужні важелі регулювання, зокрема: 
– можливість готувати, вносити зміни та реалізовувати нормативно-правові акти; 
– використовувати фінансові ресурси державного та місцевих бюджетів; 
– використовувати фінансові ресурси відповідних фондів соціального спрямування; 
– залучати до вирішення поточних та перспективних проблем організаційний та кадровий 

потенціал державних фінансових структур. 
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Саме цими аргументами обумовлюється специфічна роль державного механізму у процесах 
регулювання доходів населення. Ефективність дії державного механізму залежить від багатьох 
чинників, але одним із визначальних є кадрове забезпечення. 

Висновки з проведеного дослідження. Формування ефективного фінансового механізму 
регулювання доходів населення є складним та перманентним процесом для забезпечення 
ефективності якого необхідно: 

- врахувати теоретичні надбання з цього напряму дослідження зарубіжних та вітчизняних 
вчених; 

-  позитивну вітчизняну практику, специфіку функціонування не лише фінансової та соціальної, 
але й суспільної системи загалом; 

- специфічні ментальні риси українського народу з відповідною трансформацією в умовах 
глобалізованого середовища. 
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Анотація 

Визначено місце фінансового механізму у структурі суспільної системи. Сформульовано 
розширену структуру механізму фінансового регулювання доходів населення. Обґрунтовано 
критерії формування ефективного фінансового механізму регулювання доходів населення. 

Ключові слова: фінансовий механізм, механізм фінансового регулювання, доходи населення, 
суб’єкти та об’єкти регулювання. 

 
Аннотация 

Определено место финансового механизма в структуре общественной системы. 
Сформулировано расширенную структуру механизма финансового регулирования доходов 
населения. Обоснованы критерии формирования эфективного финансового механизма 
регулирования доходов населения. 

Ключевые слова: финансовый механизм, механизм финансового регулирования, доходы 
населения, субьекты и обьекты регулирования. 

 
Annotation . 

The place of financial mechanism in the structure of social system has been pointed out. An expanded 
structure of household income financial regulation has been represented. The criteria of effective financial 
mechanism of household income formation have been substantiated.  

Key words: financial mechanism, financial regulation mechanism, household income, subjects and 
objects of regulation. 
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РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ У 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО 

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
 

Постановка проблеми. Одним із вагомих чинників, що визначають результативність 
втілюваних у державі реформ є рівень розуміння і підтримки здійснюваних перетворень усіма 
соціальними групами. Ефективна ж співпраця між владою та суспільством у розробці та реалізації 
державної політики можлива за умови налагодження партнерського діалогу між ними. Вирішення цієї 
проблеми вбачається у площині розбудови ефективної системи суспільних комунікацій [1]. Роль 
дієздатної комунікативної політики – ключової передумови забезпечення оперативного і якісного 
зворотного зв’язку -  зростає у контексті запровадження державного стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку як основної функції управління [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і прикладні проблеми ґрунтованої на 
засадах комунікативної філософії інформаційної політики досліджено в роботах Т.С. Андрійчук, 
А.В. Баровської, Р.В. Войнович, В.Г. Горпенка, В.Д. Демченка, Т.В. Джиги, Н.К. Дніпренко, М. Лациби, 
О. Єрмоленко, О. В. Литвиненка, А.І. Кохан, Н.В. Окші, Г.Г. Почепцова, В.В. Різуна, С. Ситниченко, 
Ю.І. Слісаренка та інших науковців. Необхідність удосконалення механізмів управлінського впливу на 
характер перебігу процесів соціально-економічного розвитку, зростання ролі стратегічного планування 
в забезпеченні належної їх динаміки потребує продовження і поглиблення досліджень проблеми 
налагодження ефективних інформаційних обмінів та вироблення результативної комунікативної 
політики в даній сфері, чим і зумовлено вибір напряму досліджень, узагальнення результатів яких 
викладено у публікації. 

Постановка завдання. Обґрунтувати необхідність і напрями вдосконалення комунікаційної 
політики держави, що сприятимуть зростанню ефективності стратегічного планування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль державної комунікативної політики у 
забезпеченні ефективності стратегічного планування обумовлена самою сутністю головного завдання 
даного інституту, що полягає у створенні механізму регулярної взаємодії між урядом, бізнесом, 
профспілками та споживачами (громадянами) з тим, щоб сприяти зміцненню їх взаємної довіри та 
координації спільних зусиль [3]. 

Оскільки результативність досягнення визначених “зверху” цільових настанов соціально-
економічного розвитку значною мірою обумовлюється характером їх сприйняття “знизу”, і, водночас, 
розуміння того, що робить (чого не робить) влада є важливим фактором підтримки її економічної 
політики, то, стосовно комунікативного виміру, ключовою проблемою є налагодження ефективної 
організації інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю.  

Про тривожний стан справ у цій сфері свідчать результати загальнонаціонального 
соціологічного опитування, проведеного у вересні 2011р. фондом "Демократичні ініціативи" спільно з 
фірмою "Ukrainian sociology service". Так, за даними дослідження, 73% респондентів вважають, що 
зовсім не мають змоги впливати на стан справ у державі, 15% - що можуть певною мірою, і лише 3% - 
що можуть сповна впливати. Оцінки опитаними можливостей власного впливу на ситуацію за місцем 
проживання становлять відповідно 67%, 15% і 2%. Серед основних проблем, які стоять на заваді 
співробітництва органів громадськості і влади учасниками опитування названо непрозорість діяльності 
органів влади і відсутність інформації про її рішення (30,2 % респондентів) та пасивність і байдужість 
людей (23,6% респондентів) [4]. Такий стан справ дослідники пов’язують із сформованим у суспільстві 
феноменом "навченого безсилля" – громадяни переконані, що вони ні на що не впливають і нічого 
змінити не можуть" [5].  

Його причини істотною мірою обумовлені відстороненням членів громад від участі в розробці 
стратегічних програмних документів, спрямованих на вирішення проблем місцевого розвитку [6]. Так, 
тільки 11% територіальних громад в Україні мають затверджені статути, де врегульовано такі форми 
взаємодії з громадянським суспільством, як проведення громадських слухань, загальних зборів 
громадян та процедури врахування місцевих ініціатив [7].  

Визнання критичної важливості комунікативної політики держави розцінюється як один із 
найважливіших і знакових підсумків початкового етапу “нової хвилі” реформ [8]. Імперативом урядової 
політики в даній сфері постала категорична вимога, що зобов’язує кожен орган виконавчої влади до 
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налагодження системного діалогу з інститутами громадянського суспільства, експертами і ЗМІ [9]. Для 
корінної зміни ситуації упродовж останнього часу ведеться доволі послідовна і цілеспрямована 
державна політика. Істотно активізувалась роз’яснювальна робота стосовно діяльності влади, 
напрямів реформаторського курсу, шляхів, способів та засобів вирішення проблем соціально-
економічного розвитку. Вагому роль у налагодженні інформативного діалогу співпраці з бізнесом, 
зростанні прозорості рішень і прогнозованості дій здатне відіграти також і запровадження 
задекларованих урядом механізмів створення і оприлюднення маркетингових планів держави в усіх 
галузях економіки [10]. 

Разом із тим, потребують удосконалення механізми, які забезпечували б змогу перетворення 
доволі таки декларативних на даний час інструментів діалогу з владою (створення дорадчо-
консультативних органів, громадські слухання, громадська експертиза, консультації з громадськістю 
тощо) у важелі солідарного впливу на зростання як результативності державної економічної політики 
загалом, так і її програмного сегменту. Стосовно останнього, то зростанню рівня обґрунтованості 
заходів програмно-цільового впливу а також можливостям максимального їх узгодження з інтересами 
усіх причетних сторін сприяла б, на наше переконання, наявність в ухвалі рішень про розробку 
стратегічних і програмних документів вимоги щодо складання Комунікативного плану, в якому було б 
чітко розписано – які цільові групи і комунікативні канали будуть задіяні до програмного процесу. 
Запровадження такої практики є вкрай важливим для регіонального і місцевого рівнів, де особливо 
відчутно даються взнаки як усі “вузькі місця” і нормативно-правові прогалини у сфері прийняття 
управлінських рішень, так і результати та наслідки соціально-економічної політики держави. 

Висновки з даного дослідження.  Узагальнення викладених міркувань дає підставу для 
наступних висновків.  

1. Налагодження ефективної комунікації між владою і суспільством є однією із ключових умов 
результативності здійснюваних у державі реформ.  

2. Роль дієздатної комунікативної політики зростає у контексті перспективи утвердження 
державного стратегічного планування соціально-економічного розвитку як основної функції 
управління.  

3. Потребують удосконалення механізми, які забезпечували б активізацію існуючих інструментів 
діалогу з владою - дорадчо-консультативні органи, громадські слухання, громадська експертиза, 
консультації з громадськістю тощо – з метою перетворення їх у важелі солідарного впливу на 
зростання як результативності державної економічної політики загалом, так і її програмного сегменту.  

4. Зростанню рівня обґрунтованості заходів програмно-цільового впливу, а також можливостям 
максимального їх узгодження з інтересами усіх причетних сторін сприятиме наявність в ухвалі рішень 
про розробку стратегічних і програмних документів вимоги щодо складання Комунікативного плану, в 
якому було б чітко розписано – які цільові групи і комунікативні канали будуть задіяні до програмного 
процесу. 

Перспектива подальших наукових розвідок обговорюваної у публікації проблеми полягає, 
передусім, у площині дослідження проблем напрацювання загальних стандартів інформаційного 
обміну між органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськістю, засобами масової 
комунікації, що забезпечать зростання якості та обґрунтованості управлінських рішень. 
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Анотація 

Охарактеризовано основні причини і наслідки низької дієвості механізмів участі 
громадськості в розробці та реалізації управлінських рішень. Окреслено роль та напрями 
вдосконалення комунікативної політики держави як важеля зростання ефективності 
стратегічного планування. 
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Охарактеризованы основные причины и последствия низкой действенности механизмов 
участия общественности в разработке и реализации управленческих решений. Определены роль и 
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗАГРОЗ НА СИСТЕМУ 
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Постановка проблеми. Враховуючи те, що система соціальної безпеки – це поняття 

комплексне і не може розглядатись, як проста сума складових її частин, оскільки ці частини 
взаємопов'язані і взаємозалежні, окрім того, кожна частина критично значуща, існуючі методи оцінки 
загроз системі неприйнятні. При цьому оцінка рівня безпеки завжди відносна. Додамо також, що 
система соціальної безпеки, як і будь-яка базова наукова категорія, не може ефективно функціонувати 
у відповідному форматі без вивчення її методологічних основ. Сьогодні стає очевидним, що зростання 
інтересу до вивчення проблем соціальної безпеки є цілком закономірним, оскільки вони значно 
актуалізуються та стають предметом особливої уваги в періоди суспільних трансформацій. Однак 
сама констатація їх впливу дозволяє виявляти лише окремі зміни в тенденціях розвитку системи, що 
відбуваються внаслідок дії окремих соціальних чинників. Тому виникає необхідність вивчення 
теоретичних основ декомпонування загроз суспільної системи та розробки моделі оцінки їх впливу на 
систему соціальної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що сучасні дослідження загроз та 
ризиків підтверджується значною кількістю наукових розробок у напрямку зміцнення системи безпеки. 
Так, наприклад, А. Садердинов, В. Трайнев, А. Федулов, А. Курило, С. Зефиров, В. Голованов 
запропонували системний підхід до побудови інструментарію комплексного захисту системи 
підприємства і описали методику побудови такої системи з застосуванням вітчизняних організаційно-
економічних засобів захисту, розглянули принципи і методи аудиту системи безпеки на основі 
економіко-математичного підходу [1, с. 145; 2, с. 121]. Проте, найбільш яскраве вираження системний 
підхід до діагностики впливу загроз системі безпеки знайшов в роботі В. В. Домарева, в якій автором 
запропонована тривимірна модель, що включає в себе основні етапи, напрями і методи оцінки 
безпеки різних систем [3, с. 247] та підкреслено, що специфічними особливостями завданнями 
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розробки такої моделі виступають: неповнота і невизначеність вихідної інформації про склад і 
характер загроз; багатокритеріальність завдання, пов'язана з необхідністю врахування великої 
кількості часткових показників безпеки. Разом з тим, наявність як кількісних, так і якісних індикаторів 
безпеки, ускладнюють процедуру впровадження систем захисту, унеможливлюють застосування 
класичних методів оптимізації системи набору критеріїв оцінки соціальної безпеки, пов'язаних з 
моделюванням погано формалізованих процесів, їх прогнозуванням, що вимагає подальших 
досліджень в даному напрямку.  

Постановка завдання. Мета статті – розробка моделі, що дозволяє уніфікувати підходи до 
оцінки загроз системі соціальної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Системний аналіз впливу загроз на систему 
соціальної безпеки у вітчизняній літературі зустрічається рідко. Такий аналіз, як відомо, передбачає 
комплексний підхід до вивчення загроз підсистемам (функціональним складовим) системи соціальної 
безпеки, при цьому, особливе місце в забезпеченні соціальної безпеки займає передбачення та оцінка 
впливу загроз системі. У нашому випадку видається найбільш вдалим у порівнянні з іншими 
методами, використання методу нечітких множин в якості моделі оцінки впливу загроз, оскільки він 
дає можливість формалізувати кількісно невимірні фактори в умовах використання неповної, нечіткої і 
навіть суперечливої інформації [4, с. 99]. У зв’язку з таким підходом нами адаптовано запропоновану 
автором Ажмухамедовим І. М. модель оцінки впливу загроз на систему соціальної безпеки, що 
базується на когнітивному моделюванні [5, с. 104; 6, с. 11]. Спроби безпосередньо надати цій оцінці 
кількісне значення в більшості випадків безперспективні в плані подальшої інтерпретації результатів. 
Цей дуже важливий аспект призвів до необхідності застосування апарату нечіткої логіки для 
вирішення широкого кола завдань. 

Зазначимо, що рівень комплексної безпеки системи – це інтегральна оцінка, заснована на 
наборі показників і критеріїв, що характеризує стан системи в плані захищеності критичних для неї 
функціональних елементів. При побудові нечіткої когнітивної моделі в оцінці системи соціальної 
безпеки системи (KBS) можуть бути прийняті вирази (1-3):  

 
                                     KBS = <G, L, E >,  (1) 

                                      G = <{Fi}; {Dij}>, (2) 

                                    E = {Fi(e) Fj | e ∈ (≻; ≈)}, 

 
 

(3) 

де KBS – відповідає рівню комплексної безпеки системи в цілому (інтегральному критерію 
безпеки); 

G – явна загроза, що не містить додаткових небезпек в межах одного рівня ієрархії; 
{Fi} – безліч факторів або загроз в термінології нечітких множин;  
{Dij} – безліч причинно-наслідкових зв'язків між загрозами; 
L – набір якісних оцінок рівнів кожного фактора (загрози) в ієрархії: L = {низький, нижче 

середнього, середній, вище середнього, високий};  
E – система відносин переваги одних загроз іншим за ступенем їх впливу на заданий елемент 

наступного рівня ієрархії; 
Fi і Fj – фактори (загрози) одного рівня ієрархії;  

≻ – відношення переваги впливу загрози;  
≈ – відношення байдужості впливу загрози. 
 
Така система може бути отримана, наприклад, модифікованим методом нестрогого ранжування 

факторів, що дозволяє визначити узагальнені на випадок переваги / байдужості загроз по відношенню 
один до одного ваги на основі зважування Фішберна для кожної Dij (ваги зв'язків). Додамо, що стан 
системи з точки зору безпеки можна охарактеризувати матрицею B, рядки якої складаються з 
елементів (Ki, Fi, Vi, Ti, Si), де Ki – показник рівня безпеки по i-му критерію; Fi – тенденція зміни i-го 
критерію (зростає (+1), знижується (-1), нейтральний (0)); Vi – швидкість зміни i-го критерію 
(наприклад: низька, нижче середнього, середня, вище середнього, висока); Ti – характерний для i-го 
критерію часовий простір, який, зокрема, дозволяє правильно інтерпретувати значення параметра Vi; 
Si – порогові значення негативних наслідків при реалізації ризиків, що погіршують значення i-го 
критерію. При цьому  Si фактично являють собою ваги, з якими часткові  критерії безпеки Ki 
впливають на комплексний показник безпеки системи  в цілому. 

У цьому випадку поточне значення Ki в довільний момент часу t може бути знайдено за 
формулою (4.):  
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                          Ki(t) = Ki(t = 0) + Fi×Vi(t/Ti) (4) 

 
Продовжуючи розробку моделі назвемо матрицю виду B матрицею системи соціальної безпеки 

(МССБ). У такому випадку загрози можна згрупувати за відповідними складовими забезпечення 
безпеки (у нашому випадку: безпека відтворення населення та трудового потенціалу; безпека 
соціальної сфери; безпека ринку праці та зайнятості населення; міграційна безпека). Таким чином, 
кожен показник рівня безпеки (Ki, Fi, Vi, Ti, Si) характеризує стан безпеки за i-м критерієм, а часткові 
матриці, що складаються з рядків і представляють функціональні складники системи (підсистеми) 
забезпечення безпеки, оцінюючи стан системи у відповідній сфері (соціальній, міграційній, 
демографічній).  

Додамо також, що показники рівня безпеки Ki тісно пов'язані з наслідками від можливої 
реалізації наявних у системі загроз, заходами запобігання таких наслідків і заходами, спрямованими 
на локалізацію та усунення наслідків дії загроз, якщо останні все ж таки виникають. Слід особливо 
відзначити, що загрози системі соціальної безпеки можна розділити на первинні та вторинні. Первинні 
загрози існують незалежно від стану системи і мають апріорно задану безумовну вірогідність появи. 
Натомість, вірогідність появи вторинних загроз є умовною і залежить від внутрішнього стану системи і 
стану зовнішнього середовища. Зокрема, деякі підсистеми соціальної безпеки можуть спровокувати 
виникнення загроз, поява яких в інших системах була б неможливою. 

З метою виявлення впливу первинних та вторинних загроз на систему соціальної безпеки 
введемо наступні позначення: Ui та U.j (i, j = 1, 2, ...) і назвемо їх сукупністю первинних і вторинних 
загроз, що виникають з ймовірностями PUi та  PUj ~, відповідно і чинять вплив nkm  на елемент (k, m) 
матриці системи соціальної безпеки B, при цьому, (k = 1, 2, 3, ...; m = 1, 2, 3, 4, 5). Додамо, що вплив 
кожної з первинних або вторинних загроз можна описати відповідними матрицями впливу (МВ) Ni та 
Nj, що набувають вигляду Ni = {nij}.  

Тоді отримуємо вираз Ri ={Ni; PUi}, який назвемо ризиком реалізації i-ої первинної загрози. 
Даний вираз відображає появу з імовірністю PUi негативних чинників, які змінюють стан системи 
соціальної безпеки через відповідні матриці впливу Ni. Разом з тим зазначимо, що вірогідність 
виникнення первинних погроз PUi від нас не залежать, проте сукупність заходів захисту дозволить 
зменшити вплив первинних загроз на ступінь безпеки системи соціальної безпеки. Цей факт може 
бути описаний за допомогою матриці превентивних заходів (МПЗ) (5): 

 
                                                      (МПЗ)Zj = {zik},                                                                      (5) 

де (i = 1, ..., n; k = 1, ..., 5), причому j змінюється від 1 до M, де M – загальна кількість 
превентивних заходів. 

 
Елементи матриці Zi назвемо демпфуючими коефіцієнтами. Тоді під залишковим впливом 

будемо мати на увазі матрицю Ni (назвемо її матрицею остаточного впливу - МОВ) елементи якої 
знаходяться з виразу (6): 

 
                               nmn= Nmn G/max zkmn   (  6) 

де zkmn – елемент (m, n) матриці превентивних заходів Zk; 
символом «G» позначена певним чином визначена для двох матриць операція.  
 
Зазначимо, що у випадку числових значень елементів матриці може застосовуватись 

наприклад, операція звичайного поелементного множення або сумування, у випадку лінгвістичних 
значень дана операція визначається за допомогою принципу розширення звичайних (чітких) 
математичних функцій, запропонованого Л. Заде [6, с. 39].  

Таким чином, кінцевий ризик (Ri) можемо зобразити наступним виразом (7): 
 

                              Ri= {N;i PUi} (7) 
  
Якщо все ж, незважаючи на превентивні заходи захисту, реалізація певної множини первинних 

загроз призвела до виникнення негативних наслідків, необхідно вжити заходів для їх локалізації та 
усунення. Перш за все необхідно оцінити відхилення поточного стану системи соціальної безпеки (B) 
від її безпечного стану (BS). З цією метою введемо поняття різниці між двома матрицями, визначивши  
результат застосування операції «#» аналогічно до того, як це було зроблено для операції «⊗». Так, у 
випадку числових значень елементів матриць – отримуємо операцію поелементного віднімання; у 
випадку використання лінгвістичних значень – застосовуємо принцип розширення звичайних (чітких) 
математичних функцій. 

Враховуючи запропонований підхід до визначення відхилень при оцінці стану системи 
соціальної безпеки  матрицю Q=BS # B назвемо матрицею втрат безпеки (МВБ) на даному етапі. 
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Елементи МВБ є вхідними даними для блоку ліквідації наслідків (БЛН), реалізацію заходів можна 
формалізувати за допомогою матриці ліквідації наслідків(МЛН) (8): 

 
                              (МЛН) L = {lij}, 

 де:  i = 1, ..., n; j = 1, ..., 5. 
(8) 

 
Результат застосування БЛН може бути записаний наступним чином (9): 
 

                              (МЛН) L = {lij}, (9) 
де i = 1, ..., n; j = 1, ..., 5. 
 
Результат застосування БЛН може бути поданий наступним чином (10): 
 
                                                      Q1 = Q G L {q1ij} (10) 
де i = 1, ..., n; j = 1, ..., 5. 
 
Матрицю Q1 назвемо матрицею кінцевих втрат безпеки (МКВБ). Якщо Q¹ 2/BS, то подібний стан 

системи соціальної безпеки може ініціювати виникнення вторинних загроз з ймовірностями PUi. Таким 
чином, окрім первинних погроз залежно від поточного стану системи та середовища її існування 
можливо виникнення вторинних загроз, вірогідність появи яких дорівнює PUі. За таких умов Rі={Nі; 
PUі} назвемо ризиком реалізації i-ої вторинної загрози. Зауважимо, що вірогідність появи вторинних 
загроз не є безумовною, як у випадку для первинних загроз, оскільки вони  залежать від поточного 
стану системи соціальної безпеки: якщо первинні загрози ліквідуються або наслідки їх впливу 
зводяться до мінімуму, то у випадку з вторинними загрозами необхідний механізм їх недопущення. Ця 
принципова відмінність відображена в блоках заходів, вплив яких формалізовано матрицею Zj і 
матрицею L. 

На підставі вищевикладеного загальну послідовність аналізу та управління впливом загроз на 
систему соціальної безпеки на основі нечіткого когнітивного моделювання можна представити у 
вигляді наступного алгоритму: 

- збір інформації про об'єкт захисту, вибір критеріїв, які характеризують стан різних сторін 
забезпечення соціальної безпеки, визначення їх прийнятного рівня; 

- побудова когнітивної моделі впливу первинних та вторинних загроз впливу на безпеку 
системи;  

- розрахунок ваг Фішберна на підставі модифікованого методу нестрогого ранжування загроз; 
- аналіз рівня забезпечення системи соціальної безпеки, з метою розробки різних стратегій 

управління безпекою: зменшення ризиків, ухилення від ризиків, ліквідація загроз системі соціальної 
безпеки [7, с. 25-33].  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, процес забезпечення безпеки системи 
передбачає вирішення двох взаємопов'язаних завдань: прямого (аналізу стану системи та виявлення 
загроз) і оберненого – управління нею (можливого захисту системи).  

Виявлення та оцінка впливу загроз на систему соціальної безпеки виступає лише першим 
етапом в низці заходів щодо її зміцнення. Це пояснюється тим, що дії із забезпечення системи 
соціальної безпеки розробляються і реалізуються на основі критеріїв та індикаторів [8, с. 49]. Така 
діяльність може проводитися на різних рівнях ієрархії: особа, підприємство, регіон, держава. 
Очевидно, що характеризувати рівень соціальної безпеки єдиним набором критеріїв та показників 
некоректно. 

Бібліографічний список 
 

1. Садердинов А. Система безопасности предприятия : [учебное пособие] / Садердинов А., 
Трайнев В., Федулов А. – [2-е изд.]. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков К°», 2005. – 336 с. 

2. Курило А. П. Аудит системы безопасности / Курило А. П., Зефиров С. Л., Голованов В. Б. – 
М. : Издательская группа «БДЦ-пресс», 2006. – 304 с. 

3. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / 
В. В. Домарев. – К. : Изд-во «Диасофт», 2004. – 992 с. 

4. Максимов В. И. Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении 
слабоструктурированных задач / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко // Труды ИПУ РАН. – 1999. – Т. 2. 
– С. 95-109. 

5. Ажмухамедов И. М. Моделирование на основе экспертных суждений процесса оценки 
информационной безопасности / И. М. Ажмухамедов // Вестник АГТУ. – 2009. – Вып 2. – С. 101-109. 

6. Ажмухамедов И. М. Анализ и управление комплексной безопасностью на основе 
когнитивного моделирования / И. М. Ажмухамедов // Вестник АГТУ. – 2010. – Вып. 29. – С. 5-14. 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 31 

7. Хрусталев Е. Ю. Когнитивные технологии в теории и практике стратегического управления 
(на примере оборонно-промышленного комплекса) / Е. Ю. Хрусталев, Д. И. Макаренко // Проблемы 
теории и практики управления. – 2007. – № 4. –С. 25-33. 

8. Кузнецов В. Н. Социология безопасности: Учебник: Инст. соц. и пол. исслед. РАН / 
В. Н. Кузнецов. – М., 2003. – С. 45- 51. 

Анотація 
У статті обґрунтовано необхідність системного аналізу впливу загроз на систему 

соціальної безпеки. Застосовано модифіковані методи нестрогого ранжування факторів безпеки. 
Запропоновано модель оцінки впливу загроз на систему соціальної безпеки з використанням 
методу нечітких множин. 

Ключові слова: соціальна безпека, системний аналіз, загрози системі, метод нечітких 
множин, ранжування факторів безпеки. 

Аннотация 
В статье обоснована необходимость системного анализа влияния угроз на систему 

социальной безопасности. Применены модифицированные методы нестрогого ранжирования 
факторов безопасности. Предложена модель оценки влияния угроз на систему социальной 
безопасности с использованием метода нечетких множеств. 

Ключевые слова: социальная защита, системный анализ, угрозы системе, метод нечетких 
множеств, ранжирование факторов безопасности. 

 
Аnnotation 

The article substantiates the need for systematic analysis of the impact of threats to the system of 
social security. Applied modified methods nonrigorous ranking factors of security. The model estimates the 
impact of threats to the social security system using the method of fuzzy sets. 

Key words: social security, system analysis, threat system, the method of fuzzy sets, ranking security 
factors. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЯК 
ЧИННИКА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Формування багатовекторної аграрної політики, підтримка стабільного 

курсу на економічне зростання агросфери та підвищення добробуту селян, можливо тільки за умови 
ефективного розвитку соціальної інфраструктури, передусім, сільських територій. Так, розпаювання 
землі та майна сільськогосподарських підприємств повинно було зменшити їх економічне 
навантаження (відсутність у собівартості продукції витрат на утримання об’єктів соціального 
призначення). Проте наслідки аграрної реформи негативно позначилися не лише на фінансово-
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, але й на соціальному розвитку села в 
цілому. Як наслідок, за останніх 10 років відбулося погіршення благоустрою сільських населених 
пунктів більш ніж на 30%, зменшилася кількість сімей, які отримали соціальне житло, особливо 
молодих, у 10-12 разів, що сприяло збільшенню депресивних сільських територій та дестабілізації 
розвитку країни в цілому [5, с. 395-398; 9, с. 204-206]. Тому на сучасному етапі розвитку аграрного 
сектора економіки актуальним питанням є поліпшення стану соціального забезпечення аграріїв. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням вищенаведеної проблеми займалися 
такі науковці: С. Бондар, П. Гайдуцький, О. Крайник, А. Лісовий, М. Чорнобай, О. Шуст тощо [1-2; 6-7; 
10-11]. Вчені сформували основні засади щодо дослідження ефективності відтворення трудових 
ресурсів сільськогосподарських підприємств. Проте проблема якості їх соціально-культурного 
розвитку в Україні розроблена ними недостатньо. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення умов розвитку соціальної 
інфраструктури як чинника формування трудових ресурсів агросфери.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті дослідження нами встановлено, що 
існують різні підходи до трактування змісту розвитку соціальної інфраструктури. Вони подібні між 
собою та відрізняються лише окремими елементами. Так, дана категорія передбачає активізацію 
діяльності всіх державних і приватних інститутів, що забезпечують відтворенні робочої сили, 
створення сприятливих умов життєдіяльності сільського населення на виробництві та в побуті під 
впливом зовнішніх і внутрішніх чинників [10, с. 5; 11, с. 6].  

Враховуючи вищенаведене трактування розвитку соціальної інфраструктури нами сформовані її 
основні складові (рис. 1). Так, до них належить нормативно-правова складова: визначення 
пріоритетних напрямів соціального розвитку села; розробка та затвердження національної програми 
комплексного розвитку агросфери; формування механізму передачі об’єктів сільської соціальної 
інфраструктури в комунальну та приватну власність тощо.  

 
Рис. 1. Складові розвитку соціальної інфраструктури сільських територій* 

*Складено автором. 
 
Крім цього, до вищевказаних складових відноситься економічна: виділення бюджетних коштів 

на соціальний розвиток села та благодійна допомога; одноразова та систематична фінансова 
підтримка розвитку сільської соціальної сфери приватними підприємствами; оформлення позик на 
формування соціальної інфраструктури села державними та приватними інститутами; надання коштів 
від оплати за користування природними ресурсами на сільський соціальний розвиток та ін.  

Вважаємо, що всі описані вище складові забезпечать розробку комплексних заходів щодо 
ефективного соціального розвитку сільських територій, підвищення добробуту населення та 
ефективності фінансового-господарської діяльності підприємств аграрного сектора економіки в 
цілому. 

Тому доцільно проаналізувати, передусім, нормативно-правову складову та всі її елементи. 
Для цього, насамперед, слід сформувати пріоритетні напрями соціального розвитку села та на 
основі них визначити засади розробки та затвердження національної програми комплексного 
розвитку агросфери.  

На нашу думу, до пріоритетних напрямів соціального розвитку села належать: 

СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Визначення пріоритетних напрямів 
соціального розвитку села  

Виділення бюджетних коштів на 
соціальний розвиток села та 

благодійна допомога 

Нормативно-правова  Економічна  

Розробка та затвердження 
національної програми комплексного 

розвитку агросфери  

Формування механізму передачі 
об’єктів сільської соціальної 

інфраструктури в комунальну та 
приватну власність  

Одноразова та систематична 
фінансова підтримка розвитку 
сільської соціальної сфери 
приватними підприємствами    

Оформлення позик на формування 
соціальної інфраструктури села  
державними та приватними 

інститутами 

Надання коштів від оплати за 
користування природними ресурсами 
на сільський соціальний розвиток  

Залучення фізичних і юридичних осіб усіх рівнів та організаційно-правових форм до 
соціального розвитку села 

Розробка та реалізація соціально 
орієнтованої податкової політики 
аграрного сектора економіки  
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– здійснення благоустрою населених пунктів (газифікація, електрифікація, водопостачання, 
асфальтування, проведення каналізацій в селах завдяки державним і приватним інститутам тощо); 

– забезпечення багатоканального принципу фінансування об’єктів соціально-культурного та 
побутового обслуговування (утримання відповідних об’єктів за рахунок державних і приватних коштів); 

– спрощення системи оподаткування й надання пільг підприємствам, об’єднанням і організаціям, 
що забезпечують розвиток сільської соціальної інфраструктури (передбачення відповідних умов в 
податковому законодавстві);  

– сприяння інвестиційній діяльності (залучення інвесторів до розбудови об’єктів соціальної 
інфраструктури сільських територій);  

– модернізацію сучасної системи підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення рівня культури 
проживання селян, особливо в депресивних регіонах (передусім, реалізація комплексу заходів щодо 
інформування громадськості про медико-екологічний стан території, впровадження санітарно-
гігієнічного навчання всіх прошарків селян, забезпечення їх спеціалізованої підготовки); 

– сприяння зайнятості соціально незахищених та малозабезпечених категорій сільських 
мешканців (упровадження на загальнодержавному та регіональному рівнях програм щодо 
працевлаштування громадян);  

– забезпечення моніторингу ефективності соціального розвитку депресивних сільських 
територій, що дозволить активізувати їх розбудову та ін.  

Вважаємо, що всі вищевказані пріоритетні напрями соціального розвитку села забезпечать 
базу для розробки та затвердження національної програми комплексного розвитку агросфери, яку 
доцільно формувати на основі пріоритетних напрямів сільського соціального розвитку та обов’язково 
визначити терміни й умови їх реалізації. Також методичні основи визначення рівня розвитку 
соціальної інфраструктури сільських територій повинні включати такі показники як: кількість 
відвідувань та ліжко-місць в оздоровчих закладах; метраж площі в торговельних закладах; кількість 
посадочних місць у навчальних закладах в розрахунку на загальну чисельність дітей, що проживають 
у даному населеному пункті; навантаження на одного лікаря, медсестру, на одного вчителя в школі, 
вихователя дитячого садка тощо.  

Проте, на нашу думку, слід розраховувати й комплексний відносні та абсолютні показники, а 
саме: забезпеченості сільського населення окремими видами послуг, (тепло-, водо-, газо-, 
електропостачанням, проведення каналізації та ін.); територіальна доступність (середня відстань від 
споживача до місця знаходження соціального об’єкта). Вони свідчать про ефективність державної, 
регіональної і місцевої політики в даному напрямі, оптимальність територіального розміщення 
відповідних об’єктів та ефективність їх територіальної організації.  

Вважаємо, що методологія дослідження ефективності розвитку соціальної інфраструктури 
повинна доповнюватися також узагальненим показником за нею, а саме [7, с. 54]: 
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де I  – узагальнений показник розвитку соціальної інфраструктури (%);  

if – фактична забезпеченість і-тим видом послуг;  

in  – нормативна забезпеченість і-тим видом послуг;  

iq  – коефіцієнт пріоритетності і-того виду послуг (визначається на основі експертних оцінок).   

На нашу думку, зважаючи на відсутність нормативів для деяких галузей соціальної 
інфраструктури, доцільно здійснювати порівняння із середнім значенням по області, або по державі в 
цілому.     

Крім цього, методологія дослідження соціальної інфраструктури повинна включати розрахунок 
потреби в об’єктах обслуговування та їх розміщенні, що базується на мінімізації сумарної (або 
середньої) відстані чи часу, необхідного для переміщення між місцем проживання та об’єктом, що є 
метою поїздки. Економічну ефективність вибору рішення можна визначити за допомогою загальної 
формули економічної ефективності будівельного об’єкта [2, с. 75; 7, с. 55]: 
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де Е  – економічна ефективність об’єкта;  
П  – прибуток від об’єкта;  

З  – витрати, пов’язані з експлуатацією об’єкта. 
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Із вищевказаної формули видно, що прибуток від використання об’єкта соціальної 
інфраструктури визначається його доходом (за умови його оплатності) та прибутком, який отримують 
інші пов’язані та територіально наближені до даної структури, які без неї не отримували б майже 
нічого. 

Витрати, пов’язані із об’єктом, можна також поділити на дві категорії: вартість будівництва 
об’єкта – (Зб) та витрати на експлуатацію об’єкта – (Зекпл), а також негативні наслідки (екологічні). Так, 
витрати на будівництво залежать від вибору типу об’єкта, плану, матеріалів та конструкцій, що 
використовуються для будівництва, включають вартість земельної ділянки, на якій розташований 
об’єкт обслуговування. Також витрати на експлуатацію включають: оренду землі, планові ремонти та 
заробітну плату обслуговуючого персоналу, екологічні наслідки від функціонування. Тому саме в цій 
категорії витрат і вступає в силу основний просторовий чинник, що впливає на вибір типу об’єкта – це 
вартість землі та плата за землю, яка залежить від містобудівних умов розміщення об’єкта. Окупність 
об’єкта пропонується визначати за формулою [11, с. 14-15]: 

)( роківексп

б
ок

ЗП

З
T

−
=

,……………………………(3) 

де 
ок

Т  –термін окупності; 

б
З  – витрати на будівництво об’єкта; 

П  – прибуток від об’єкта за рік; 

)( роківексп
З – витрати на експлуатацію об’єкта за рік. 

Крім цього, вагомим аспектом щодо поліпшення розвитку сільської соціальної інфраструктури є 
використання мобільних об’єктів (рухомі амбулаторії, магазини тощо). Проте їх недоліком є низька 
якість обслуговування населення. Тому застосування вищевказаних об’єктів доцільне лише в окремі 
проміжки часу (один раз на тиждень, місяць, квартал, або рік). 

Також враховуючи, що в сучасних умовах розвитку соціальної інфраструктури сільських 
територій основною проблемою є фінансування її об’єктів, особливо другої (комунальної) та третьої 
(державної) груп (викликано дефіцитом бюджетних коштів) нами запропоновано створення на базі 
сільської ради додаткове джерело фінансування – цільовий фонд соціального розвитку села – 
неприбуткову благодійну організацію.  

Встановлено, що економічною метою створення вищезазначеного фонду отримання значних 
податкових пільг (звільнення від сплати податків та інших платежів до бюджету). Даний підхід 
забезпечить поліпшення фінансування соціальних програм та благоустрою сільських територій. Так, 
його сутність полягає в акумулюванні благодійних внесків усіх суб’єктів господарювання та фізичних 
осіб від здійснення різних благодійних акцій. Також слід надати можливість селянам відкривати у 
фонді накопичувальний рахунок на власних дітей (їх навчання, весілля майбутнє життя тощо).  

На наш погляд, використання цільового фонду соціального розвитку села створить умови для 
якісної зміни схеми управління сільською соціальною інфраструктурою. Це передбачає, насамперед, 
контроль за цільовим використанням коштів фонду державними контролюючими структурами і його 
наглядовою радою. Також нами здійснено прогноз обсягу фінансування цільового фонду соціального 
розвитку села в Україні та Київській області (табл. 1). Так, в основу прогнозу покладено обсяг 
можливих грошових внесків до відповідного фонду в 2000 та 2010 рр. Проте в першому звітному 
періоді розмір внеску складає 10 грн., а в другому – 100 грн. в розрахунку на одного селянина 
працездатного віку (врахування рівня інфляції за вищевказані звітні періоди, розміру доходів та витрат 
селян тощо).  

Із нижче наведеної таблиці слідує, що кількість економічного активного сільського населення 
працездатного віку в Україні за 2000-2010 рр. майже не змінилася і становила 6,1 млн. осіб, тим 
часом, як на Київщині протягом  вищевказаного періоду даний показник скоротився на 3% та становив 
269,4 тис. осіб.  

Крім цього, обсяг можливих внесків до цільового фонду соціального розвитку села в Україні та 
Київській області за вищевказаний період коливається відповідно від 2,8 до 610 млн. грн., що свідчить 
про високих фінансовий потенціал даного нововведення для розвитку соціальної інфраструктури 
аграрного сектора економіки. 

Проте ефективність впровадження вищевказаного підходу істотно залежить від якості розробки 
та реалізації соціально орієнтованої податкової політики аграрного сектора економіки. Так, нині 
дана складова регламентується Податковим кодексом України. Даний нормативний документ 
передбачає, насамперед, основні принципи формування соціально орієнтованої податкової 
політики, в тому числі аграрного сектора економіки. 
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Таблиця 1 
Прогноз обсягу фінансування цільового фонду соціального розвитку села в Україні та 

Київській області, 2000-2010 рр.* 
 

№ 
з/п 

Показник 2000 р. % 2010 р. % 
Відношення 
2010 р. до 
2000 р., % 

Україна 

1. Кількість економічно активного 
населення працездатного віку сільської 
місцевості, млн. осіб 6,1 73,4 6,1 73,3 100,0 

2. Обсяг внеску до цільо-вого фонду, в 
розрахунку 10 та 100 грн. на одну 
особу (відповідно 2000 та 2010 рр.), 
млн. грн. 61,0 100,0 610,0 100,0 у 10 разів 

Київська область 
1. Кількість економічно активного 

населення працездатного віку сільської 
місцевості, млн. осіб 277,6 66,3 269,4 64,1 97,0 

2. Обсяг внеску до цільо-вого фонду, в 
розрахунку 10 та 100 грн. на одну 
особу (відповідно 2000 та 2010 рр.), 
млн. грн. 2,8 100,0 26,9 100,0 у 9 разів 

*Розраховано автором за даними Держкомстату України та Головного Управління статистики в 
Київській області за 2000-2010 рр. [3, с. 86-87; 4, с. 115-116]. 

 
Податковим кодексом України визначені такі принципи побудови податкової політики, а саме:  

– загальність оподаткування (кожна особа зобов'язана сплачувати встановлені цим Кодексом, 
законами з питань митної справи податки та збори, платником яких вона є згідно з положеннями цього 
Кодексу);  

– рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової 
дискримінації (забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, 
расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства 
фізичної особи, місця походження капіталу); 

– фіскальна достатність (встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності 
досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями);  

– соціальна справедливість (установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності 
платників податків);  

– економічність оподаткування (встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати 
яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування);  

– нейтральність оподаткування (встановлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на 
збільшення або зменшення конкурентноздатності платника податків);  

– стабільність (зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за 
шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. 
Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного 
року);  

– рівномірність та зручність сплати (установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із 
необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів) [8, с. 1-2]. 

Отже, всі вищезазначені принципи передбачають не лише економічні, але й соціальні аспекти 
щодо розробки та реалізації податкової політики в Україні. Також, на нашу думку, слід змінити 
механізм оподаткування податком з доходів фізичних осіб завдяки зменшенню його податкових ставок 
та звуженню бази оподаткування. Як наслідок, введення запропонованого нами збору до цільового 
фонду соціального розвитку села в економічного обґрунтованих пропорціях, сприятиме легалізації 
доходів, передусім, сільського населення та розбудові соціальної інфраструктури окремих сіл районів, 
регіонів і держави в цілому.  

Крім цього, не менш важливе значення щодо розвитку соціальної інфраструктури сільських 
територій має його економічна складова, на наш погляд, доцільно визначити пріоритетні напрями її 
державної підтримки (рис. 2). Так, державна підтримка та виділення бюджетних коштів на розвиток 
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соціальної інфраструктури повинна передбачати: всі заходи активізації взаємодії державних і 
приватних інститутів щодо розвитку соціальної інфраструктури сільських територій. 

 

 
Рис. 2. Напрями державної підтримки  розвитку соціальної сфери сільських територій* 

*Складено автором 
 
Підтвердження ефективності реалізації всіх вищевказаних заходів відображають окремі 

показники благоустрою сільських населених пунктів як невід’ємної складової розвитку соціальної 
інфраструктури сільських територій. Так, в Україні та Київській області за 2000-2010 рр. кількість 
сільських населених пунктів, які мають водопровід, каналізацію, газифікацію тільки зрідженим газом 
скоротилася відповідно від 1,8 до 9,3%. Проте кількість сільських населених пунктів газифікованих 
тільки природним та природним і зрідженим газом за вищевказаний період збільшилася майже на 11% 
[5, с. 25, 398; 9, с. 20, 206].  

На нашу думку, вищевказана ситуація свідчить про незначне погіршення благоустрою сільських 
територій за одними показниками (проведення водопроводу, каналізації тощо) та істотне поліпшення 
за іншими (газифікованих тільки природним та природним і зрідженим газом). Разом з тим слід 
зазначити, що низькі рівень окремих з вищенаведених показників благоустрою сільських населених 
пунктів може бути цілком пов’язаний з їхньою майже повною забезпеченістю, протягом останніх 10 
років, за вищевказаними видами благоустрою.   

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у результаті аналізу розвитку соціальної 
інфраструктури як чинника формування трудових ресурсів агросфери нами визначено трактування цієї 
категорії. Так, вона передбачає активізацію діяльності всіх державних і приватних інститутів, щодо 
забезпечення відтворення робочої сили, створення сприятливих соціально-економічних умов життя 
сільського населення під дією зовнішніх і внутрішніх факторів. Також нами сформовані та охарактеризовані її 
провідні складові, що базуються на окремих заходах поліпшення соціального життя селян, а саме: 
нормативно-правова (визначення пріоритетних напрямів соціального розвитку села; розробка та 
затвердження національної програми комплексного розвитку агросфери тощо); економічна (виділення 
бюджетних коштів на соціальний розвиток села та благодійна допомога; одноразова та систематична 

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ 
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Підтримка розвитку державних соціальних 
структур 

Підтримка розвитку приватних соціальних 
структур 

Формування нормативно-правової бази щодо розвитку сільської соціальної інфраструктури   

Сприяння ефективному функціонуванню 
сільськогосподарських підприємств усіх 

організаційно-правових форм 

Стимулювання ефективного використання 
прибутку, амортизаційних відрахувань 

приватних об’єктів соціальної інфраструктури та 
коштів населення  

Надання коштів державного бюджету та забезпечення пільгового оподаткування соціальних об’єктів     

Формування коштів фондів цільового призначення, страхових резервів та благодійних внесків     

Акумулювання коштів від здачі об’єктів соціальної інфраструктури в оренду та оформлення кредитів     

Розширення повноважень сільських та селищних рад щодо формування власних доходів від 
оподаткування для розвитку соціальної  інфраструктури       
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фінансова підтримка розвитку сільської соціальної сфери приватними підприємствами; оформлення позик на 
формування соціальної інфраструктури села державними та приватними інститутами та ін.).  

Вважаємо, що вищевказаний підхід сприятиме формуванню демографічного приросту 
сільського населення, особливо працездатного віку, сприятиме зайнятості молоді на селі та 
підвищенню соціально-культурного розвитку аграріїв в цілому. 
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Анотація 

Проведено аналіз ефективності розвитку соціальної інфраструктури сільських територій. 
Акцентовано увагу на створенні цільового благодійного фонду, що забезпечить зменшення 
податкового тиску на аграріїв та сприятиме акумулюванню їх коштів на соціальний розвиток 
сільських населених пунктів окремих районів, областей та держави в цілому.   

Ключові слова: соціальна інфраструктура, сільські території, трудові ресурси, податкова 
політика, аграрний сектор економіки. 

Аннотация 
Проведен анализ эффективности развития социальной инфраструктуры сельских 

территорий. Акцентировано внимание на создании целевого благотворительного фонда, 
который обеспечит уменьшение налогового давления на аграриев и будет способствовать 
аккумулированию их средств на социальное развитие сельских населенных пунктов отдельных 
районов, областей и государства, в целом. 

Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, трудовые ресурсы, 
налоговая политика, аграрный сектор экономики. 

Annotation 
The analysis of efficiency of development of social infrastructure of rural territories is conducted. 

Attention is accented on creation of having a special purpose benevolent fund, which will provide diminishing 
of tax pressure on agrarians and will be instrumental in the accumulation of their money on social 
development of rural settlements of separate districts, areas and state, on the whole.  

Key words: social infrastructure, rural territories, labour resources, tax policy, agrarian sector of 
economy. 
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ПРОГРАМА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ 
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 

 
Постановка проблеми. Враховуючи особливості формування механізмів регулювання зайнятості 

населення на етапі становлення ринку праці, важливо наголосити на тому, що забезпечення кількісної й 
якісної збалансованості попиту і пропозиції на робочу силу і те, якими шляхами і методами вона 
досягається, є елементом загальноекономічної політики держави. Інакше кажучи, ефективний вплив на 
вдосконалення механізмів регулювання зайнятості забезпечується державою на макрорівні – під час 
формування і реалізації державної політики у сфері зайнятості. Конструктивні особливості механізмів 
регулювання зайнятості населення, як і вплив держави на цей процес, значною мірою визначаються: 
розробленням механізмів регулювання зайнятості населення, що відповідали б чинним міжнародним 
нормам соціального розвитку, соціальної політики й політики зайнятості, які зафіксовані в документах 
ООН, МОП, удосконаленням чинних і розробкою нових законодавчих й нормативних актів України з питань 
соціальної політики та політики зайнятості населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблематика перебуває в полі зору 
вчених, її різні аспекти досліджували такі українські науковці, як: Н. Грицяк, П. Гаман, В. Галицький [5], 
Л. А. Запара [3], О.М. Коваль [4], Б. Кравченко, А. Ліпенцев, В. Мартиненко, О. Мельников, 
В. Мандибура, Н. Нижник, В. Огаренко, М. Пірен, О. Ривак, О. Лебединська, Е. Лібанова, Г.І. Чепурко 
[6], О.В. Чернявська [7], О.В. Шкільов [8], І. Шумляєва та ін. Серед зарубіжних учених ці проблеми 
вивчали Д. Рікардо, В. Савченко, Ж. Сей, А. Сміт, Л. Харріс, А. Філліпс Ф. Хайек та інші. Проте, 
незважаючи на цінність проведених досліджень, окремі аспекти проблеми державного регулювання 
зайнятості населення залишились невирішеними. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних засад і принципів державного 
регулювання зайнятості населення та удосконалення напрямів державної програми зайнятості 
населення в економічному розвитку країни.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Державне регулювання зайнятості забезпечує 
зміни її рівнів та структури, створює умови для послідовних переміщень трудових ресурсів з 
урахуванням диспропорції в їх розподілі, ставлячи в основу цих переміщень критерій економічної 
доцільності та ефективності господарювання.  

Такий підхід зумовлює принципи розроблення конкретних механізмів і важелів державної 
системи регулювання зайнятості, а їх ефективність визначається сприянням формуванню умов для 
досягнення повної, продуктивної та вільно обраної зайнятості. Зазначимо, що соціальне спрямування 
макроекономічної політики є головним принципом, що зумовлює потребу активної участі держави в 
регулюванні зайнятості населення і ринку праці, визначення основ політики зайнятості населення.  

Принципи державного регулювання зайнятості населення викладено у Законі України «Про 
зайнятість населення» [1]. По-перше це принцип забезпечення рівних можливостей усім громадянам 
(незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, 
статі, віку, політичних переконань тощо) у реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно 
до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб. У сфері 
трудових відносин держава зобов’язана забезпечити надійний захист прав кожної людини на 
самовизначення й самоствердження з питань праці. 

Важливим принципом є забезпечення ефективної зайнятості, запобігання безробіттю, створення 
робочих місць. Умовам економічної ефективності й соціальної справедливості відповідає забезпечення 
державою продуктивної зайнятості, високого і стабільного її рівня. Врахування принципів, пріоритетів, а 
також стану соціально-економічного розвитку суспільства дає змогу обґрунтувати основні заходи щодо 
регулювання зайнятості, які спрямовані: на сприяння оптимізації її рівня та структури; запобігання 
масовому безробіттю; регулювання ринку праці; соціальний захист безробітних. 

Реалізація означених напрямів, що тісно пов’язані, можлива лише за умови стабілізації й 
подальшого розвитку економіки на основі ринкового реформування. В основу заходів щодо 
державного регулювання зайнятості населення має бути покладено заохочення економічного 
зростання, підвищення ефективності виробництва, продуктивності праці, що розглядаються як 
найважливіші умови підтримки і створення додаткової зайнятості. 
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Комплекс перелічених державних підходів із регулювання зайнятості потребує ефективної й 
економічно доцільної системи соціального захисту суб’єктів ринку праці, оскільки у ринкових умовах 
соціально орієнтована економіка має надійно захищати усіх членів суспільства від основних чинників 
соціального ризику. Основи правової й нормативної бази соціального захисту населення 
забезпечують державні гарантії прав громадян на працю і допомогу в разі безробіття, оплату праці та 
її мінімальний розмір, матеріальне забезпечення в разі тимчасової чи постійної втрати 
працездатності, додаткові гарантії зайнятості для окремих категорій громадян, не спроможних на 
рівних конкурувати на ринку праці. 

Міжнародний досвід розвитку і вдосконалення механізму соціального захисту населення сприяє 
формуванню системи матеріальної самозабезпеченості. Важливою функцією державного 
регулювання є створення макроекономічних передумов функціонування цієї системи. Створення 
макроекономічних умов матеріальної самозахищеності населення України вимагає впровадження 
таких заходів: забезпечення системи ефективної зайнятості населення; професійної підготовки й 
перепідготовки кадрів; організації ефективної системи оплати праці; державного регулювання 
диференціації доходів населення за допомогою оподаткування тощо. 

Для України вирішення питань соціального захисту населення на сучасному етапі є 
надскладним, оскільки в ринкових умовах зниження обсягів виробництва скорочуються джерела 
надходжень до державного бюджету, що обмежує розмір видатків на соціальні потреби. Цілі, 
принципи і напрями державного регулювання зайнятості населення становлять теоретико-
методологічні засади для розроблення конкретного механізму регулювання. Сучасний механізм 
регулювання зайнятості – поєднання ринкового механізму саморегулювання економічних процесів і 
системи заходів щодо державного сприяння зайнятості. До системи державного регулювання має 
входити законодавче, нормативно-правове та інформаційне забезпечення політики зайнятості, а 
також економічні, соціально-політичні й організаційно-адміністративні важелі її реалізації. 

Ефективне управління зайнятістю населення неможливе без вдосконалення нормативно-правових 
механізмів її регулювання. Це передусім удосконалення соціального законодавства, розроблення нових і 
доповнення існуючих законодавчих й нормативних актів про працю, заробітну плату, соціальний захист, 
соціальне партнерство, соціальне страхування та інші з метою встановлення, перегляду соціальних 
гарантій, прямого забезпечення державної частини цих гарантій, визначення конкретної компетенції 
органів державного регулювання різних рівнів у реалізації політики зайнятості. 

Зазначимо, що державна політика зайнятості не має нині узгоджених організаційно-правових 
механізмів реалізації окремих напрямів. Це зумовлює потребу побудови цілісної системи трудового 
законодавства України, що регулюватиме трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, 
організацій незалежно від їх форми власності, виду діяльності й галузевої приналежності. З 
ухваленням основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 
а також Закону «Про обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [2] 
особливої актуальності набуває процес внесення змін і доповнень до чинних законодавчих, 
нормативних актів. Виникає потреба перегляду і скасування міністерствами та відомствами, органами 
центральної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать Закону України «Про обов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

Інформаційне забезпечення державного регулювання зайнятості є водночас умовою і елементом 
механізму реалізації, оскільки воно дає змогу простежити структурні зрушення в зайнятості, динаміку 
трудових процесів, зміни кількісних і якісних показників рівня життя населення. До системи інформаційного 
забезпечення мають входити дані державної статистики й соціологічних обстежень, що дають змогу 
оцінити результати державної політики зайнятості, за потреби коригувати її та робити обґрунтовані 
прогнози її наслідків. Основою розробки такої системи мають бути показники та індикатори, відсутність 
яких призводить до неконтрольованого ухвалення політичних, економічних і соціальних рішень. 

Важливою складовою адміністративно-організаційного механізму регулювання зайнятості є 
розроблення на державному й регіональному рівнях програм зайнятості населення на коротко- і 
довгостроковий період та ув’язки (координації) основних показників цих програм з основними 
показниками державних програм економічного й соціального розвитку відповідного рівня. 

З-поміж багатьох складових державного механізму регулювання зайнятості важлива роль 
належить соціально-економічним важелям, що торкаються інтересів учасників виробництва і 
впливають на їх економічний стан. За допомогою цих важелів можна управляти галузевою, 
професійною, територіальною мобільністю робочої сили. Система заходів економічного механізму 
спрямована на формування матеріальної бази функціонування державних гарантій у сфері зайнятості 
населення і яка передбачає: запровадження сприятливої інвестиційної політики; розвиток ринкової 
інфраструктури; стабілізацію й цільове спрямування фінансування сфери зайнятості; подальше 
реформування відносин власності, роздержавлення й приватизацію; надання пільг у кредитуванні та 
оподаткуванні суб’єктам господарювання, що забезпечують розширення виробництва і створення 
нових робочих місць. Однією із ключових ланок економічного реформування, що безпосередньо 
впливає на рівень й структуру зайнятості, є зміна форм власності. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 40 

Роздержавлення та приватизація одержавлених сфер економіки є специфічним засобом 
відродження класу підприємців і водночас забезпечення ефективної зайнятості, стає економічним 
підґрунтям інтенсивної міграції трудових ресурсів, позитивних змін у мотивації праці, оздоровлення 
морально-психологічних установок людини у трудовій сфері. Широке послідовне ринкове 
реформування державного сектора зумовлює об’єктивні зміни у зайнятості й поступово через ринок 
праці підпорядковує сферу трудових відносин потребам інтенсивного економічного розвитку. 

Загальний показник зайнятості населення перебуває у взаємозв’язку і взаємозалежності з 
показниками інвестицій, процентних ставок, обсягів виробництва, доходів, податків, що виконують 
роль дійових важелів макроекономічного регулювання. Активно впливаючи на них, держава може 
змінювати рівень і структуру зайнятості. Головним засобом макроекономічного регулювання 
зайнятості є державна інвестиційна політика, оскільки вона відіграє вирішальну роль у перехідних 
процесах, структурній перебудові економіки, реалізації соціальних програм. З переходом до ринку в 
результаті децентралізації основних джерел економічного, науково-технічного й соціального розвитку 
частина централізованих інвестицій у загальній структурі капіталовкладень скорочується, що вимагає 
ефективного їх розподілу та використання. 

Досягнення повної, продуктивної й вільно обраної зайнятості зумовлюється не стільки розмірами 
державних інвестицій, скільки змінами галузевої та територіальної структури виробництва, модернізацією 
виробничої бази на сучасній техніко-технологічній і організаційно-інформаційній основі, інтенсивністю 
процесу реструктуризації, що зумовлює потребу активної участі держави у структурній політиці. 

Особливе місце у системі державного управління зайнятістю на макро- і мікрорівні займає 
регулювання оплати праці, що тісно пов’язано з політикою ціноутворення, оподаткування, зайнятості, 
соціального забезпечення. Система економічних заходів, як і загалом система державного 
регулювання зайнятості населення, має перебувати у руслі загальноекономічного реформування і 
відповідати принципам функціонування економіки як цілісної системи. 

Висновки з проведеного дослідження. Виходячи із вище сказаного, зазначимо, що порядок 
розроблення програм зайнятості усіх рівнів, як один із механізмів державного регулювання 
залишається загалом нині чинним. Зміни і доповнення стосуються лише інтеграції показників програми 
зайнятості з основними показниками державної програми економічного і соціального розвитку. Під час 
складання програми зайнятості населення базового рівня районні центри зайнятості організують свою 
роботу разом із відповідними економічними відділами та у взаємодії з обласними центрами 
зайнятості, управліннями праці й зайнятості населення, економічними управліннями 
облдержадміністрації. 

Держава має сприяти повному включенню та ефективній дії ринкових механізмів, які об’єктивно, 
через вільне коливання цін і заробітків, урівноважують попит і пропозицію на робочу силу в кожному 
секторі економіки. Варто також сконцентрувати увагу на координації діяльності у сфері зайнятості з 
іншими напрямами економічної й соціальної політики на основі загальнодержавних і регіональних 
програм зайнятості. Це один із важливих принципів, що забезпечує ефективність державних заходів у 
сфері праці на всій території держави. 

Наведені принципи державного регулювання зайнятості слід доповнити, на нашу думку, ще 
одним не менш важливим – принципом випередження. Його сутність полягає в прогнозуванні розвитку 
процесів на ринку праці, зміни його кон’юнктури і визначенні на цій основі конкретних рішень у сфері 
зайнятості населення, що забезпечить максимальну ефективність в ході ринкового реформування. Під 
час розробки механізмів державного регулювання зайнятості треба спиратись на всі наведені 
принципи у взаємодії, інакше кажучи розглядати їх як систему. 
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Анотація 
У статті розглянуто проблеми зайнятості населення та запропоновані напрями 

вдосконалення державної програми зайнятості населення в економічному розвитку країни.  
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регулювання. 
Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы занятости населения и предложены направления 
совершенствования государственной программы занятости населения в экономическом развитии 
страны. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

 
Постанова проблеми. Реалізація накреслених Урядом заходів з підвищення життєвого рівня 

населення передбачає створення сучасної високорозвинутої сфери обслуговування, збільшення 
обсягів, розширення номенклатури, асортименту і підвищення якості послуг. У цьому ж контексті 
передбачено забезпечити надійність загальнообов’язкового державного соціального страхування на 
випадок тимчасової втрати працездатності тощо. Це дозволить не лише повніше задовольнити 
потреби людей в обслуговуванні, а й підвищити і загалом посилити соціальний захист працюючих. 
Діяльність багатогалузевих підприємств комунально-побутового обслуговування, соціальної сфери 
покликані захистити працю та заощадити позаробочий час працівників для відпочинку, культурного та 
інтелектуального розвитку. Власне ці та інші чинники обумовлюють актуальність цієї статті. 

Відповідно до основних напрямів соціально-економічного розвитку України на 2011-2015 р.р. та 
на більш віддалений період передбачається вирішення питань не лише раціонального розміщення 
обслуговуючих підприємств, розвитку їх матеріально-технічної бази, а й підвищення якості їх роботи у 
контексті підвищення якості життя особи. В умовах перебудови сфери послуг особливе значення має 
настанова Уряду, за якою місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування 
надано широкі повноваження у справі прискорення соціально-економічного розвитку цієї галузі. 

Для вирішення цих завдань потрібне постійне дослідження найбільш ефективних організаційних 
форм управління численними підрозділами соціальної сфери та комунально-побутового 
господарства, перевірка і відбір найбільш прийнятних методів організації праці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми якості та надійності функціонування 
економічних систем у сфері послуг певною мірою відображені в працях таких зарубіжних учених: 
І. Тюнена, Ф. Найта, Р. Кантільона, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса, І. Кірцнер та інших. Протягом 
останніх років вийшли у світ роботи російських учених, зокрема В. Абчука, А. Альгіна, Е. Бусалова, 
І. Балабанова, П. Грабового, В. Каспіна, В. Клейнера, Р. Орлової, Б. Райзенберга, Л. Шаршукової, 
В. Шахова, В. Чернова, в яких розглянуті різні аспекти зазначеної проблематики. 

Окремі проблемні питання з досліджуваної тематики висвітлені в наукових працях українських 
учених: О. Амоші, Ю. Атаманюка, С. Бандура, В. Вітлінського, І. Гнибіденко, Б. Джунь, Т. Заяць, 
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М. Козоріз, Г. Короткого, В. Куценко, Г. Крамаренко, О. Кузьміна, О. Макарової, В. Мікловди, 
І. Миценко, Ю. Макогона, В. Нижника, С. Реверчука, О. Слюсаренко, М. Чумаченка, А. Чупіса, 
В. Черкасова, І. Черданцевої, С. Шкарабана, Я. Шумелди, С. Юрія та інших. 

Проте на сьогодні у вітчизняній теорії та практиці не склався єдиний підхід до вирішення 
проблеми формування взаємовідносин в умовах підприємств комунально-побутового обслуговування, 
системи соціального страхування в контексті інноваційного ланцюга “держава – галузі – підприємства 
– профспілкові об’єднання” та визначення суті якості обслуговування, надійності державного 
страхування, попередження непевних розрахунково-фінансових ситуацій в розумінні підвищення 
життєвого рівня людей у контексті Закону України: «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», м. Київ 8 липня 2010 року № 2464.У1 
(Офіційний вісник України від 20.08. 2010, № 60, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010; Урядовий 
кур’єр від 26.08.2010 – 156) 

Таким чином, існує об’єктивна необхідність подальшого дослідження цієї проблеми і розробки та 
вдосконалення організаційно-економічного механізму управління якістю обслуговування на основі 
комплексно-інноваційних показників. В свою чергу, у сфері соціального захисту працюючих виникає 
потреба в наукових дослідженнях можливих негативних наслідків непевних розрахунково-фінансових 
ситуацій. Невідпрацьованість зазначених проблем зумовила вибір теми даної наукової статті, 
визначила її головну мету та завдання. 

Постановка завдання. Метою статті є спроби вдосконалення системи виробничих відносин у 
частині загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників, розроблення 
організаційно-економічних механізмів управління у цій сфері, що в кінцевому підсумку сприятиме 
надійності не лише соціально-трудових відносин, а й якості життя та обслуговування загалом. 

У нинішніх умовах недостатньо уваги приділяється питанням управління, ефективності та якості 
послуг побутових підприємств і комунального господарства. Аналіз матеріалів про якість послуг (на 
основі аналізу заяв, скарг і пропозицій в регіоні) показує, що 60% звернень носить в основному 
критичний характер, 30% ставлять питання і констатують проблеми, лише 10% дають конкретні 
пропозиції по підвищенню якості. Власне актуальність проблем якості обслуговування вимагає 
глибшого його дослідження і вивчення специфіки функціонування соціальної сфери, в т.ч. соціального 
страхування і галузей комунально-побутового обслуговування. Це обумовлюється прогресуючим їх 
розвитком у невиробничій сфері. Зокрема, основні фонди комунального господарства і побутового 
обслуговування складають більше 1/3 основних фондів національного господарства; соціальне 
страхування має відношення до всіх сфер суспільного життя та істотний вплив на якість збереження 
цих основних фондів, економію матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, підвищення 
експлуатаційного ресурсу комунальних комунікацій і засобів обслуговування, підвищення рівня техніки 
безпеки та охорони праці, рішення багатьох інших соціальних проблем; необхідність рішення питань 
подальшого вдосконалення управління на рівні адміністративного району, низових ланок управління; 
підвищенням його ролі у вирішенні питань якості у всіх інших сферах суспільної діяльності і переходом 
на економічні методи управління; динамічність споживання комунальних послуг в процесі 
розширеного відтворення і зміною вимог до їх якості в умовах науково-технічного прогресу; зростання 
вимог до творчої діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування і житлово-
комунального господарства в розробці комплексних систем управління якістю продукції, робіт і послуг; 
відсутністю спеціальних досліджень з цих  питань. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головний напрям дослідження – аналіз шляхів 
вдосконалення існуючих систем управління якістю продукції, робіт і послуг, підприємств житлово-
комунального господарства та соціального страхування, що надаються на всіх ієрархічних рівнях. 

Для успішного вирішення поставленого завдання необхідно: вивчити специфічні умови формування 
структури, комунально-побутових підприємств, їх функціональну характеристику; сформулювати 
понятійний апарат і визначити показники якості продукції, робіт і послуг стосовно умов роботи конкретних 
підприємств; визначити місце комплексного управління якістю в загальній системі управління галуззю; 
проаналізувати систему управління галуззю і існуючі системи комплексного управління якістю; розкрити 
специфічні особливості функціонування обслуговуючих підрозділів; розробити конкретні пропозиції по 
проектуванню і вдосконаленню комплексного управління якістю на базі стандартизації. Для цього слід 
розробити систему оцінки і контролю якості праці в контексті якості життя, стосовно специфіки 
функціонування обслуговуючих підрозділів підприємств; розробити методику визначення нормативів 
оцінки якості праці; визначити шляхи морального і матеріального стимулювання підвищення якості 
обслуговування; дати методику розрахунку економічної ефективності заходів, що підвищують якість 
продукції, робіт і послуг; намітити шляхи інтенсифікації послуг на сучасному етапі. 

У статті крім цього передбачено науково обґрунтувати і пояснити процеси, що відбуваються у 
соціальній сфері, в т.ч. і соціальному страхуванні та на підприємствах комунально-побутового 
обслуговування, а також запропонувати методичні поради, які допоможуть в організації роботи 
підприємств у контексті підвищення життєвого рівня життя. 
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Розгляд проблеми якості комунально-побутового обслуговування та соціальної сфери 
здійснений з урахуванням досягнутого вітчизняного досвіду та держав посттоталітарного простору, 
зарубіжних учених в цій сфері знань у інноваційному ланцюзі: держава – галузь, підприємства - 
профспілкові об’єднання. 

В річному звіті Президента України В.Ф. Януковича (2011) та наступних настановах Кабінету 
Міністрів України акцентовано увагу на розвитку соціальної сфери, конкретизовано питання 
вдосконалення управління національним господарством на базі інтенсифікації виробництва, 
поліпшення якості праці, а й в певній мірі підвищенні рівня якості життя. 

Основні напрями розвитку національного господарства країни передбачають широку програму 
соціального розвитку, поліпшення умов праці і побуту, культури людей, значного прогресу охорони 
здоров'я, освіти. У їх здійсненні важлива роль відводиться інтенсифікації і підвищенню якісної роботи 
підприємств комунально-побутового обслуговування, соціальної сфери. 

Комунальне господарство і побутове обслуговування характеризується величезною 
різноманітністю форм управління, що перш за все залежить від місцевих умов, територіальних 
особливостей міста, способів кооперації і спеціалізації праці. 

У системі підприємств комунального господарства і побутового обслуговування в даний час є 
об'єктивні передумови вдосконалення державного управління галузями. Обумовлені вони зміною 
форм власності, економічними методами господарювання. 

Науково-технічний прогрес висуває нові, важливіші економічні проблеми, одною з яких є підвищення 
ефективності і якості роботи з урахуванням взаємозв'язків промисловості та обслуговуючих галузей 
соціального захисту працюючих. 

Особлива роль у цьому процесі відводиться вибору стратегічних напрямів вдосконалення 
управління житлово-комунальним господарством, побутовим обслуговуванням та соціальним 
страхуванням, принципів дії механізму управління в кожній ланці. Вдосконалення методів управління, 
впровадження у виробництво сучасних засобів, організаційних заходів мають безпосередній вплив на 
рівень якості продукції, робіт і послуг в будь-яких сферах діяльності, а у сфері комунально-побутового 
обслуговування та у сфері, наприклад, соціального захисту населення, серед яких система державного 
соціального страхування особливо, оскільки вони впливають не тільки на розвиток продуктивних сил 
суспільства, але і на стан зовнішнього екологічного середовища. Цій проблематиці присвячено деякі 
наукові праці [3], [4].  

Власне у цих працях визначено схему та важелі державного регулювання соціальної орієнтації 
економіки України, які характерні для країн з різними моделями соціально-економічного розвитку. 

Основними напрямами удосконалення управління галузями комунального господарства і 
побутового обслуговування в Україні в даний час є скорочення управлінських ланок, впровадження 
інновацій, диверсифікація, подальша концентрація і спеціалізація у виробництві послуг підвищення 
надійності соціального страхування. 

На рис. 1 представлено образний підхід: «ПОГЛЯД» на благополуччя та добробут людей; «ОКО» 
якості життя, де в найбільш загальних характеристиках відображено аспекти суспільної діяльності, які 
формують якість життя. Зроблено спробу укласти певний зміст в абревіатуру означених формул.  

 
Рис. 1. Схема «ОКО» благополуччя та добробуту людей або «ПОГЛЯД» на якість життя 

 
Зокрема «ПОГЛЯД» пропонується розуміти розвиток певних якостей особи та реалізацію 

державних можливостей у цій сфері: 
П – праця; 
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О – освіта; 
Г – гуманізм; 
Л – людяність у суспільних відносинах; 
Я – якість комплексно-інноваційного обслуговування; 
Д – достаток та добробут. 
Під назвою «ОКО» пропонується розшифровувати як: 
О – організація обслуговування; 
К – комфортної та комунікативної; 
О – особи 
Такий образний підхід дозволяє глибше зрозуміти сутність проблеми якості обслуговування та 

надійності соціального захисту працюючих з боку держави. Чим повнішим переліком можливих послуг 
і гарантій є наповненою зіниця, тим вища якість життя. В свою чергу повіки очищають очне яблуко від 
проявів злочинності, корупції. Тобто, рівень забезпеченості життя та якості обслуговування за 
сприятливої духовної атмосфери та сформованих гуманістичних засад функціонування суспільства 
звужуються, а можливості для розвитку злочинності та корупції можуть зліквідувати в суспільстві 
сприятливий грунт для розвитку тих негативних явищ. 

Загальну концепцію інноваційної трансформації сфери послуг та соціального захисту у сфері 
праці наведено на рис. 2. Вона передбачає об’єднання зусиль відповідних інституцій задля 
забезпечення якості життя. 
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Рис. 2. Матриця якості життя або реалізації державної політики у сфері економіки праці, 

соціальної економіки та політики 
Таким чином, комунальне господарство і побутове обслуговування України є відносно 

відособленою сукупністю підприємств, організацій, установ, що забезпечують виробництво і 
реалізацію однорідних послуг та задовольняють потребу в них суспільства. Спільність призначення 
підприємств побутового обслуговування і комунального господарства обумовлюється наявністю в 
основному єдиного обслуговуваного контингенту. Схожість структури управління, підлеглість їх 
місцевим Радам, а також можливість зіставлення показників діяльності дозволяють розглядати 
названі галузі муніципального (і Національного) господарства з єдиних позицій, як сферу, що 
забезпечує комунально-побутові потреби населення, підприємств, установ і організацій. Проте кожна з 
цих галузей відрізняється інфраструктурою. 

Тому до складу, наприклад, комунального господарства входять ремонтно-будівельні 
організації, підприємства міського транспорту, водо-, тепло-, газо- і електропостачання, 
водовідведення, санітарного очищення міст, зовнішнього освітлення, гарячого водопостачання, 
зеленого господарства, готелю тощо.Сукупність підприємств, що реалізовують однаковий вид послуг 
або продукції, представляють окремі підгалузі. Всі підприємства міського транспорту надають послуги 
з перевезення пасажирів. У складі кожної можна виділити окремі напрями і сфери діяльності. Отже, 
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комунальне господарство і побутове обслуговування – складні багатогалузеві системи, які мають 
суттєвий вплив на життєвий рівень населення України, тобто на якість життя. 

Організація державного соціального страхування не має безпосереднього відношення до 
розвитку сфери послуг, в т.ч. комунально-побутового, проте вона через Фонди державного 
страхування, в т.ч. на випадок тимчасової втрати працездатності, функціонування Фонду зайнятості 
населення, Фонду страхування від нещасних випадків, медичного страхування спільно теж 
забезпечують якісний рівень життя. Власне відмінності в системах управління, підпорядкованості, у 
принципах функціонування, фінансування, господарського розрахунку тощо обумовлюють 
необхідність окремого і детальнішого розгляду цієї двоєдиної проблеми, яка, як показує вивчення, 
базується на споріднених показниках якості послуг (рис. 2), що і обумовлює розгляд проблеми 
ефективного обслуговування в контексті якості життя. 

Одним з найважливіших чинників, що визначають особливість організації управління 
комунальним господарством і побутовим обслуговуванням, є існування підприємств цих галузей у всіх 
населених пунктах України. Все ширшими стають послуги і сільському населенню. В інших галузях 
залежно від специфіки виробництва підприємства можуть концентруватися в окремих районних 
центрах або охоплювати частини декількох адміністративних районів. Обслуговуючі підприємства є в 
переважній кількості населених пунктів, а в перспективі будуть створені у всіх. Комунально-побутові 
підприємства надають послуги тим споживачам, які знаходяться на території даного міста чи 
населеного пункту. Аналогічно Фонди соціального страхування функціонують за територіальним 
принципом.  

Тому обсяги продукції, робіт і послуг цих підприємств та формувань загальнодержавного 
соціального захисту залежать від розмірів міста, чисельності населення та інших місцевих 
особливостей. У загальній кількості міст, сіл і населених пунктів України високу питому вагу займають 
малі і середні міста, які у перспективі повинні мати обслуговуючі об’єкти. 

Існування широко розгалуженої мережі підприємств комунально-побутового обслуговування, їх 
різноманітний склад, невеликі розміри, вплив місцевих особливостей повинні враховуватися системою 
організації управління. З цією метою доцільно вивчати демографічні, соціально-економічні, природно-
кліматичні, географічні та інші особливості населених пунктів. Розвиток, наприклад, підприємств 
житлово-комунального господарства (ЖКГ) повинен ґрунтуватися на обліку рівня організації, 
прогнозування потреби в обсягах і структурі продукції, робіт і послуг, як для населення, так і для 
промислових підприємств. 

Вдосконалення структур управління у ланцюзі: держава – галузь – підприємство – громадське 
об’єднання, розробка комплексної системи управління якістю продукції, робіт і послуг відіграють 
першорядну роль, особливо, якщо розглядати питання з державних позицій та основного призначення 
підприємств комунального господарства і побутового обслуговування – державних Фондів соціального 
страхування забезпечення населення та працюючих людей високоякісними послугами на основі 
комплексно-інноваційних показників оцінки діяльності підприємств, у т.ч. диверсифікації і спеціалізації, 
централізації і концентрації виробництва та соціального захисту. 

На рис. 3. представлена загальна схема механізму інноваційних трансформацій у сфері послуг і 
якості життя 

Залежно від рівня впорядкування житлового фонду міста можуть надаватися всі або окремі 
види комунальних послуг. Це особливо характерно для малих міст, де може бути водопостачання, 
зовнішнє освітлення, але бути відсутнім міський електричний транспорт, газопостачання тощо. Крім 
того, кожен вид послуг може вироблятися з різним ступенем охоплення: частини міста, всього міста і 
декількох міст. Ця особливість впливає на форми організації управління. Наприклад, в одному випадку 
водоканалізаційне господарство може іменуватися як трест, в іншому – контора, а в третьому – 
управління і т.д. 
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Рис. 3. Загальна схема механізму інноваційних трансформацій  

у сфері послуг і якості життя 
 

В умовах малих міст кожне підприємство, яке виробляє окремі види послуг, настільки мале, що 
не може існувати на правах самостійного. Це обумовлює необхідність їх об'єднання у складі 
комбінатів комунальних підприємств і побутового обслуговування, де всі вони знаходитимуться на 
правах самостійних цехів або ділянок. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, впровадження інноваційних заходів 
щодо поліпшення якості роботи та інтенсифікації діяльності підприємств і праці індивідуальних 
виконавців обслуговування з розробки комплексних показників і систем управління якістю продукції, 
робіт та послуг повинно відбуватися, перш за все, з урахуванням об'єктивних чинників, властивих 
обслуговуючим підприємствам і обумовлюючих підвищення вимог до якості обслуговування з 
використанням накопиченого передового досвіду. В системі соціального страхування виникає 
необхідність забезпечення надійності страхування на випадки, передбачені законодавством, 
попередження непевних фінансово-розрахункових ситуацій. 

Аналіз обсягів, структури і динаміки споживання послуг населенням показує, що послуги 
комунально-побутового характеру розвиваються і споживаються значно інтенсивніше у порівнянні з 
іншими видами послуг. Ці та інші обставини обумовлюють необхідність розгляду галузевої та 
територіальної структури управління цими галузями і сферами діяльності Відповідно до їх галузевих і 
регіональних особливостей доцільно виявити критерії оцінки якості послуг та показники, на основі яких 
можна запропонувати комплексну систему управління якості продукції, робіт і послуг, направлену на 
суттєве поліпшення якості життя. 

Враховуючи, що вплив більшості чинників соціального захисту працюючих, а також природно-
кліматичних, економіко-географічних і соціально-демографічних на ефективність і якість 
обслуговування ще вивчений недостатньо, тому на перспективу пропонуються подальші дослідження 
з обґрунтування механізму функціонування інноваційних трансформацій в сфері послуг і якості життя. 
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Анотація 

У статті розкрито шляхи підвищення якості життя за рахунок якості комунально-
побутового обслуговування та надійності загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від тимчасової втрати працездатності. Запропоновано механізм інноваційних 
трансформацій у сфері послуг і якості життя. 

Ключові слова: якість життя, якість комунально-побутового обслуговування, державне 
соціальне страхування. 

Аннотация 
В статье раскрыты пути повышения качества жизни за счет качества коммунально-

бытового обслуживания и надежности общеобязательного государственного социального 
страхования от временной потери трудоспособности. Предложен механизм инновационных 
трансформаций в сфере услуг и качества жизни. 

Ключевые слова: качество жизни, качество коммунально-бытового обслуживания, 
надежность общеобязательного государственного социального страхования. 

 
Annotation 

The article deals with ways to improve the quality of life at the expense of quality utility service and 
reliability of obligatory state social insurance against temporary disability. The mechanism of transformation 
of innovation in services and quality of life. 

Key words: quality of life, quality healthcare services, state social insurance. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИЗИКУ ЯК 

КАТЕГОРІЇ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі дослідження ризику набули особливої актуальності 

– з їх розвитком пов’язують успішне розв’язання низки прикладних проблем у економічних, суспільних, 
природничих, технічних та ін. науках. Ризики є невід’ємними складовими усіх процесів життєдіяльності 
суспільства, які супроводжують його цивілізаційний розвиток і залежать від впливу значної кількості 
факторів, наслідки впливу яких не завжди можливо передбачити. Зростання частоти виникнення, 
модифікації та масштабів негативного прояву ризикових ситуацій зумовлюють необхідність наукового 
вивчення та оцінки різноманітних аспектів цього поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці існує значний досвід дослідження 
теоретичних проблем ризику, висвітлений у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: А. Альгіна, 
І. Балабанова, Є. Баразгової, О. Бережної, І. Бланка, В. Вітлінського, А. Воронцовського, 
В. Гранатурова, Л. Донець, В. Зубкова, І. Івченко, С. Ілляшенка, М. Клапківа, Н. Лумана, Н. Машиної, 
А. Мозгової, Ф. Найта, С. Нікітіна, К. Феофанова, О. Яницкого та ін. Дослідженню різноманітних 
аспектів соціального ризику присвячені праці Л. Бевзенко, І. Бережної, З. Герасимчук, С. Дорогунцова, 
В. Заславського, І. Євдокімової, А. Качинського, М. Ковальової, В. Лепи, Е. Лібанової, В. Павлова, 
Ю. Плотинського, Ю. Привалова, О. Ручки, У. Садової, Ю. Саєнка, Л. Шевчук, В. Хобти, І. Ярошенко та 
інших вчених. Проте потребують подальшого дослідження історичні аспекти розвитку цієї категорії. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз передумов та основних етапів 
формування поняття «ризик» як суспільно-історичної та економічної категорії, а також обґрунтування 
специфіки управління ризиком у соціальних системах.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Ризик є універсальною категорією, яка знаходить 
застосування у всіх сферах життєдіяльності суспільства. В залежності від напрямку дослідження ризик 
розглядають і як суспільно-історичну, так і як економічну категорію [15]. Слід відзначити, що у наукових 
дослідженнях немає єдиного підходу до визначення категорії «ризик» – однозначне й загальновизнане 
трактування цього терміну досі залишається не розробленим. Існування цього факту можна пов’язати 
із складністю і полізмістовністю вищезгаданого поняття, а також із його відносною новизною, що 
частково пояснює його недостатнє використання у практичних дослідженнях.  

Однак, незважаючи на індивідуальний підхід науковців до визначення терміну «ризик» та 
існування значної кількості визначень цього поняття (до 1500), які розкривають його суть з позицій 
окремих наук, зміст цього поняття пов’язується з усвідомленням можливої небезпеки, невизначеності, 
ненадійності, збитків тощо. Тривалий час поняття ризик асоціювалося тільки з негативними проявами 
суспільного життя і часто вживалося як їх синонім. 

Проведений аналіз досліджень згаданої проблематики дає підстави вважати, що в останні роки 
посилилася тенденція до комплексного осмислення сутності цього поняття: у сучасних умовах ризик 
трактують не лише як ймовірність негативного результату у будь-якій сфері діяльності, але і як 
обов’язковий елемент поступального розвитку суспільства. Зокрема, М. Лощинин зазначає, що 
присутність ризику у суспільному житті наділена позитивними якостями і потрібно визнати той факт, 
що повністю позбутися ризику є надто дорого або практично неможливо [10]. 

У сучасній українській мові термін «ризик» трактують як усвідомлену можливість небезпеки, а також 
як можливість збитків або неуспіху у якійсь справі [3, с. 1221]. Семантична спорідненість слів, які 
позначають ризик у різних мовах пов’язується з існуванням невизначеності та небезпеки в різних сферах 
суспільного життя. Такий зв’язок прослідковується в багатьох європейських мовах, зокрема, в англійському 
«risk», албанському «rezik», болгарському «риск», чеському «risiko», фінському «riski», французькому 
«risque», італійському «rischio», німецькому «risiko», іспанському «riesgo», румунському «risk» та ін.  

Початкове значення терміна «ризик» точно не з’ясоване – його походження пов’язують із 
латинським «risicum» (небезпека, скеля) та давньогрецькими «ridsikon», «ridsa», які в буквальному 
перекладі означають «небезпека лавірування поміж скелями». Етимологія цього слова вказує на 
сфери суспільного життя, в яких починало зароджуватися поняття ризику: мореплавство і морська 
торгівля, де зіткнення з прибережною скелею вважалося найбільшою небезпекою.  

Проте існують й інші думки стосовно походження терміна «ризик». Зокрема, Н. Луман згадує про 
арабське походження цього слова, яке згодом було запозичене італійцями та іспанцями [12]. 
М. Клапків, при порівнянні ієрогліфічних знаків китайської та японської мов, підкреслює кореневу 
подібність слів «ризик», «нещастя», «страхування» [8]. 
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Вважається, що ризик як історична категорія виник на нижній сходинці цивілізації, коли у 
людства з’явилося відчуття страху перед смертю, і співставляється з історичним розвитком людства 
[6; 14]. Становлення суспільства рідко складалось із передбачуваних подій і часто супроводжувалось 
невизначеністю, суперечностями та конфліктами, що в свою чергу послужило об’єктивними 
передумовами для іманентного існування ризику. 

Дослідники зазначають, що перші писемні згадки про праобрази сучасного ризику зустрічаються 
у Біблії, зокрема у Старому Заповіті у притчах про сон єгипетського фараона та про таланти (Книга 
Буття, розділ 41) [11].  

У Давній Греції про ризик говорили як про явище, супутнє будь-якій невизначеності при ухваленні 
рішень. Документальні відомості про феномен ризику можна знайти у працях історика Геродота (бл. 484-
425 рр. до н. е.), який стверджував, що «великі справи завжди пов’язані з великим ризиком» [11].  

У дохристиянський період та на початках раннього Християнства поняття ризику нівелювалось 
релігійними переконаннями. У тогочасному суспільстві панувало фаталістичне сприйняття дійсності – 
настання несприятливих умов природного чи суспільного походження сприймалось як покарання Вищої 
сили за вчинені гріхи, опиратись якому немає сенсу. Такий підхід до сприйняття потенційної небезпеки 
фактично виключав ризик як складову об’єктивно існуючої реальності та можливість управління нею. 
Однак, незважаючи на існування подібних ознак у сприйнятті людством тих часів проблем невизначеності 
майбутнього, різні суспільства володіли відмінними підходами для розв’язання таких проблем.  

Дохристиянські високорозвинені культури не відчували істотної потреби у вживанні терміну 
«ризик» через особливе ставлення до невпевненості стосовно майбутнього. У Стародавньому світі 
для вирішення таких питань звертались до віри в пророцтва та широко практикували дівінацію. Ці 
заходи переконували людей вірити в те, що їхні рішення не накличуть гніву богів або інших сакральних 
сил, але не могли гарантувати визначеності і безпеки майбутнього. 

Н. Луман зазначає, що у морській торгівлі Давнього Сходу вже було присутнє усвідомлення 
об’єктивного існування ризику та діяли відповідні правові заклади, які спочатку майже не відрізнялися 
від програм дівінації і певним чином страхували мореплавців і осіб, які фінансували подорож [12]. Але 
такий підхід до осмислення ризику ще не передбачав прийняття рішень, які б могли ним управляти. 

З появою християнства для пояснення несприятливих ситуацій, які виникали в житті як окремого 
індивіда, так і суспільства в цілому, використовувалося поняття гріха, під яким розуміли поведінку, яка 
суперечила релігійним переконанням. Люди вірили, що все, що з ними трапляється – це беззаперечна 
і справедлива воля Всевишнього, якій потрібно покоритись.   

Формування суспільної потреби у вживанні терміну «ризик» у часовому вимірі співпало із 
появою усвідомленого відчуття відповідальності за прийняті рішення у суб’єктів ризику. Розвиток 
товарно-грошових відносин спричинив становлення ризику як економічної категорії. 

У епоху Середньовіччя термін «ризик» вже зустрічається у італійських, іспанських та 
португальських документальних джерелах – спочатку рідко і у різних предметних областях [7; 12]. На 
початках активними сферами його використання були мореплавство і морська торгівля, але, 
починаючи із ХVI ст., зміст терміну розширюється і його починають використовувати для позначення 
проблемних ситуацій у різних сферах суспільного життя, окреслення яких не могло бути чітко 
здійснене за допомогою визначень, які існували у той час.  

Саме у цей період у Європі з’являється поняття хеджування (обмеження) ризику, пов’язане із 
укладанням договорів про постачання зерна у визначені терміни за заздалегідь встановленими цінами 
та розміром поставок [11]. На основі всього вищевикладеного можна стверджувати, що хеджування та 
ф’ючерсні угоди того часу стали першими раціонально-обґрунтованими спробами управління ризиком 
з метою його зменшення, які заклали фундаментальні основи розвитку його вартісно-майнових оцінок. 

Уявлення про ризик як про керовану людиною ймовірність виникнення небезпеки з’явились в 
Європі у ХVI-XVIII ст. і традиційно були пов’язані із розвитком мореплавства і торгівлі у період Великих 
Географічних Відкриттів. Успіхи природознавства, яких було досягнуто у цей період та конструювання 
важливих винаходів в області техніки спостережень здійснили переворот у світогляді людства і мали 
далекоглядні суспільні наслідки. Саме у цей час з’являється уявлення про людину як про активного 
суб’єкта дій, який здатний приймати рішення і діяти згідно власних переконань. 

Наслідки зміни суспільного світогляду спричинили розвиток уявлень про ризик, які 
ототожнювали його із вартісними оцінками майнових втрат: у XVI-XVII століттях великі прибутки від 
торгівельних операцій були прямо пропорційними ступеню ризику [4]. 

Згодом проблеми невизначеності та випадковості стали об’єктами наукових досліджень для багатьох 
дисциплін – вивченням теоретичних аспектів цієї проблематики почали займатись економісти, математики, 
юристи та ін. Протягом XVII-XVIIІ ст. були закладені фундаментальні основи наукового дослідження ризику, а 
також розроблено більшість сучасних інструментів аналізу ризику як економічного явища [12]. 

Формулювання теорії ймовірностей (Б. Паскаль, П. Ферма, 1654), законів великих чисел та 
процедури статистики (Г.-В. Лейбніц, 1684, Я. Бернуллі, 1713), розробка структури нормального 
розподілу та стандартного відхилення ризику (А. де Муавр, 1730), визначення очікуваної корисності 
(Д. Бернуллі, 1738) та ін. стали важливими науковими здобутками цього періоду, які визначали 
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подальший розвиток теорії ризику.  
Дослідники вважають, що перше наукове визначення терміну ризик було здійснене у 1786 р. 

математиком Й. Тетенсом (1736-1807) у праці “Вступ до розрахунку життєвої ренти і право на її 
отримання”. Й. Тетенс запропонував вважати кількісною мірою ризику половину величини 
середньоквадратичного відхилення, вважаючи його обсягом очікуваного збитку [4; 11]. Проте, 
існування такої думки сприяло поширенню тези, що ймовірність може бути тільки математичною 
мірою величини ризику, але не самим ризиком. Таким чином, з XVIII ст. теоретичні аспекти ризику 
стають об’єктом наукового економічного аналізу.  

З розвитком економічних відносин виникають різні трактування ризику, розширюється його зміст 
та сфери застосування. Водночас, як зазначають дослідники, більшість науковців походження ризику 
бачили передусім у базових загальнонаукових дисциплінах: філософії та економіці [5].  

А. Сміт (1723-1790) у праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» 
висловлював думку про те, що ризик є чинником частки прибутку, оскільки досягнення навіть звичайної 
норми прибутку пов’язане з більшим чи меншим ризиком. Г. фон Тюнен (1783-1850) наголошував на 
відмінностях між ризиком, який можна застрахувати і ризиком, що не може бути застрахованим – йому 
повинна відповідати частка прибутку, яка розглядається як плата за можливість банкрутства [4; 11]. 

У кін. ХІХ–поч. ХХ ст. розвиток цього поняття значною мірою визначався особливостями тогочасного 
суспільного життя та свідомості, які формувались в умовах раціонально-інструменталістського ставлення 
до дійсності і були пов’язані із переходом від традиційного суспільства до сучасного [6]. Поняття ризику 
використовувалось як засіб коригування людської поведінки і служило одним з пояснень утворення і 
отримання прибутку. Водночас, зростання значення ризиків, спричинених науково-технічним розвитком, 
привело до подальшого зростання наукового значення терміна «ризик». 

Протягом ХХ ст. поняття ризику переживає етап активного розвитку – цей термін стали 
застосовувати у багатьох наукових дисциплінах і у різних контекстах. Ризик із спеціалізованого 
напрямку досліджень окремих точних наук (математика, статистика, фізика та ін.) переходить у 
актуальну сферу досліджень гуманітарних наукових дисциплін – економіки, психології, біології, 
медицини, демографії, права та ін.  

Праці Ф. Найта (1921), Д. Робертсона (1926), Р. Хоутра (1928), Дж.-М. Кейнса (1930, 1936), 
Дж. Робінсона (1933) та ін. вчених, здійснили визначальний вплив на розвиток ризикології, а подальші 
наукові розробки значно доповнили її теоретико-методологічний апарат. В цей час сформувалися 
основні положення теорії стохастичної оптимізації (Р. Фішер та ін, 1935), ігор (Д. Фон Нейман, 
О. Моргенштейн, 1944), кількісної диверсифікації управління портфелем інвестицій (Г. Марковіц, 1952, 
Дж. Тобін, 1958, В. Шарп, 1985), катастроф (Х. Уітні, 1955, Р. Том, 1968, К. Зіман, 1977) та ін. [4]  

У другій половині ХХ ст. спостерігається посилення уваги науковців до проблем, пов’язаних із 
погіршенням якості природного середовища внаслідок посилення прояву негативних наслідків 
науково-технічного прогресу; термін «ризик» використовується у дослідженнях технологічних, 
природних, суспільних та ін. явищ і процесів. 

У 60-х рр. виникають перші міждисциплінарні дослідження ризику і він набуває статусу 
загальнонаукового поняття [6]. Погіршення якості навколишнього природного середовища і посилення 
його негативного зворотного впливу на людину, сприяли активізації залучення терміна «ризик» до 
сфери інтересів природничих наук з метою дослідження небезпек, зумовлених шкідливим проявом 
природних процесів. 

У 70-х рр. ХХ ст. спостерігається розширення сфери досліджень ризику – у західній науці 
з’являються перші соціологічні і психологічні дослідження, присвячені проблемам сприйняття і оцінки 
ризику. Поглиблення прикладних аспектів дослідження ризику призводить до появи нових 
дослідницьких напрямків у ризикології – у кін. 70-поч. 80-х рр. оцінка технологічного ризику 
оформляється в окремий науковий напрямок, завдання якого полягають у пошуку шляхів гармонізації 
взаємовідносин природи і суспільства [6; 9]. 

Активізація ризикологічних досліджень та їхня подальша інституціалізація отримали розвиток у 
проведенні щорічних національних та міжнародних конференцій, симпозіумів (Вашингтон (США), 1980-
82, Кембридж (Великобританія) 1982 та ін.) [9], а також у збільшенні кількості періодичних наукових 
видань, які висвітлювали вищезазначену проблематику.  

На зламі ХХ–ХХІ ст. у зв’язку із особливостями переходу сучасного суспільства у наступну фазу свого 
розвитку, проблеми врахування ризику та його оцінювання значно загострились. До характерних 
особливостей цього періоду можна віднести не лише збільшення кількості небезпечних ситуацій у різних 
сферах суспільного життя, але й модифікацію їх масштабів, характеру, прямих та опосередкованих наслідків.  

У радянській науці теорія ризику практично не розвивалась [4; 6; 15; 13; 16]. У 20-х рр. ХХ ст. 
поняття «нормальний виробничо-господарський ризик» було нормативно закріплено у окремих 
законодавчих документах, які стосувались виробничої та раціоналізаторської діяльності, але з 
середини 30-х рр. згаданий термін фактично виключається із наукового обігу, оскільки особливості 
радянської ідеології не передбачали існування ризику як елемента невизначеності, присутнього у 
житті тогочасного суспільства. 
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Недооцінка економічного ризику при здійсненні конкретних рішень, а також під час розробки 
тактики і стратегії економічної політики країни, значно стримували її суспільний розвиток. В. Лук’янова 
та Т. Головач наголошують на тому, що, незважаючи на існування ризику в умовах планової 
економіки, «...до 1990 р. на теренах СРСР не було опубліковано жодної праці з питань оцінювання і 
управління ризиками» [11, с. 14]. 

Систематичні дослідження ризиків у вітчизняній науці розпочалися приблизно 30 років тому [14] 
та здійснювались переважно у напрямку оцінки технологій, господарської діяльності, управлінських 
рішень і традиційно у якості головних джерел ризику вважали техногенні і природні катастрофи.   

Одним з перших соціально-філософських досліджень ризику у радянській науці вважається 
праця А. Альгіна «Ризик і його роль у суспільному житті» (1989). Автор визначає ризик як 
«...діяльність, пов’язану з подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є 
можливість кількісно і якісно оцінити вірогідність досягнення передбачуваного результату, невдачі і 
відхилення від мети» [1, с. 19].  

На поч. 90-х поняття ризику активно використовувалось у дослідженнях значної кількості 
технологічних, природних, суспільних та ін. процесів. З розпадом Радянського Союзу та 
сповільненням економічного зростання у країнах пострадянського простору поняття ризику набуло 
широкого застосування для позначення нестабільності економічних відносин національної економіки. 

У суспільних системах специфіка ризику проявляється у його тісному взаємозв’язку із подіями 
природного, економічного, політичного, екологічного та ін. характеру, які, впливаючи на соціальний 
стан суспільства, знаходять відображення у зміні соціальних показників окремого індивіда чи 
спільноти в цілому. Іманентність ризику у суспільстві зумовлюється також наявністю значної кількості 
суб’єктів суспільного життя, вчинки яких базуються на суб’єктивних оцінках подій.  

Соціальний ризик як ключове поняття сфери досліджень суспільного життя увійшов до площини 
теоретико-практичних досліджень на зламі ХХ-ХХІ ст. Зокрема, як зазначає Є. Баразгова, вищезазначене 
поняття набуло розвитку після проведення у 1994 р. Всесвітнього соціологічного конгресу в м. Білефельд 
(Німеччина) [2]. Значний вплив на реалізацію цієї події здійснила монографія професора Білефельдського 
університету Н. Лумана «Ризик: соціологічна теорія», яка була опублікована у 1993 р. 

Сьогодні теорія соціального ризику переживає етап свого активного становлення – у спеціальній 
літературі існує значна кількість авторських визначень соціального ризику. Інтенсивність залучення 
соціальних аспектів до сфери інтересів ризикології, окрім загальнонаукових тенденцій суспільного розвитку, 
певною мірою була спричинена надзвичайно важкими наслідками природних і техногенних катастроф, які 
мали місце у останні роки ХХ ст. При цьому слід зазначити, що інтенсивність таких процесів в сучасних 
умовах зростає, що призводить до підвищення рівнів ризику та посилення їхнього шкідливого впливу. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, перспективи досліджень різноманітних 
аспектів ризику пов’язуються із подальшим розвитком та вдосконаленням визначення його поняття, 
обґрунтуванням теоретико-методологічних підходів до його вивчення, а також із розробкою 
ефективних методів оцінки та управління ризиком для вирішення конкретних прикладних завдань.   
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Анотація 
Проаналізовано основні етапи становлення поняття «ризик». Розглянуто передумови 

виникнення поняття «ризик» як суспільно-історичної та економічної категорії. Визначено 
особливості формування соціальних ризиків і окреслено напрямки їх дослідження. Обґрунтовано 
специфіку управління ризиком у соціальних системах.  

Ключові слова: ризик, економічний ризик, соціальний ризик, хеджування ризику, управління 
ризиком. 

Аннотация 
Проанализированы основные этапы становления понятия «риск». Рассмотрены 

предпосылки возникновения понятия «риск» как общественно-исторической и экономической 
категории. Определены особенности формирования социальных рисков и очерчены направления их 
исследования. Обосновано специфику управления риском в социальных системах.  

Ключевые слова: риск, экономический риск, социальный риск, хеджирование риска, 
управления риском. 

Annotation 
 

The basic stages of formation of concept "risk" are analysed. Preconditions of occurrence of concept 
"risk" as socio-historical and economic category are considered. Features of formation of social risks are 
defined and directions of their research are outlined. It is proved specificity of management by risk in social 
systems.  

Key words: risk, economic risk, social risk, hedging of risk, management of risk. 
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ГРОШОВА РЕФОРМА РОСІЇ В 1895 – 1897 рр. 
 

Постановка проблеми. Одним із неодмінних атрибутів грошового обігу в країнах, де основу 
суспільного виробництва складає ринкова економіка, є інфляція. Це явище, власне кажучи, 
супроводжувало товарне виробництво на всьому історичному шляху його розвитку, але з особливою 
частотою і негативними наслідками для економіки інфляція стала проявлятися у XX столітті, коли 
країни перейшли до паперово-грошових систем. Інфляція як явище охоплює практично всі напрямки і 
сфери виробництва і може призводити до дуже гострої соціальної напруженості у суспільстві. 
Водночас, значна за своїми масштабами інфляція підриває економічні позиції держави, ослаблює її 
роль у світовому поділі праці [9, с. 164]. 

Серед грошових реформ, відомих з економічної історії, найбільше зацікавлення викликають для 
сучасної України реформа Вітте 1895-1897 рр., реформа 1922-1924 рр., проведена в Радянській Росії, 
в країнах з перехідною економікою. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням історичних положень грошової 
реформи Росії в 1895 – 1897 рр. серед сучасних науковців займаються такі вчені, як: А. Гальчинський, 
Т. Дерев`янкін, О. Пиріг, М. Пуховкіна, М. Савлук та ін. Однак, недостатнє її висвітлення зумовлює 
потребу у розгляді наукової основи поняття «грошова реформа», а також характеристиці проведених 
грошових реформ в Росії в кінці XIX – на початку XX століття.   

Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд і аналіз грошових реформ, проведених в 
кінці XIX – початку XX ст. в Радянській Росії, дослідження процесу становлення російського рубля як 
сталої валюти, причини його зміцнення та наслідки цього процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Грошова реформа є складним еталоном 
антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері і створення 
монетарних та економічних передумов для стабілізації грошей [5, с. 249]. 

Грошова реформа являє собою повну або часткову перебудову грошової системи, яку 
проводить держава з метою оздоровлення грошей чи поліпшення механізму регулювання грошового 
обороту стосовно нових соціально-економічних умов, чи одне і друге водночас [4, с. 222]. 

Метою проведення грошових реформ є: 
- упорядкування, стабілізація і зміцнення грошового обігу; 
- надання національній валюті характеру єдиного законного платіжного засобу; 
- суттєве підвищення купівельної спроможності грошової одиниці; 
- забезпечення конвертованості національної валюти [7, с. 135]. 
Кожна грошова реформа є індивідуальною за своїми характеристиками і специфічною за 

змістом. Реформи значно різняться за цілями, глибиною реформування грошових систем, методами 
стабілізації валют тощо [6, с. 242]. 

Їх можна класифікувати за кількома ознаками (рис. 1). 
 

 
Яскравим прикладом проведення структурних грошових реформ є грошова реформа, 

проведена в Росії в 1895-1897 рр., грошова реформа в радянській Росії в 1922-1924 рр., грошова 
реформа в Україні в 90-ті роки, реформа в країнах Західної Європи, пов’язана з випуском в оборот 
єдиної валюти євро замість національних валют. 

Найбільш показовими реформами часткового типу були грошові реформи 1947 та 1961 рр. у 
СРСР [4, с. 223]. 
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Рис. 1. Класифікація грошових реформ [8, с. 154] 
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Грошова реформа 1895-1897рр. була ретельно підготовлена і здійснювалась поступово на 
протязі трьох років. Для неї було створено певні передумови. Основною з них було накопичення в 
Росії значних запасів золота. Це пояснюється тим, що Росія приступила до розробок золотих родовищ 
раніше більшості провідних країн (на 35 років раніше, ніж Північна Америка, на 37 років, ніж Австралія 
та на 50 років, ніж Південна Африка). Щорічний добуток складав 34-42 тони. На початок реформи за 
рахунок внутрішніх джерел та зовнішніх операцій Державний банк сформував золотий фонд у розмірі 
475,2 млн. крб., а на кінець реформи – 1095,5 млн. крб. 

Встановлення золотого стандарту та вільний обмін паперових грошей на золото сприяв 
подальшому зміцненню рубля, та запобіганню коливань товарних цін в країні. Після реформи 
Держбанк продовжив курс на збільшення золотого запасу і до початку 1914 року він склав 1688 млн. 
крб. По кількості дорогоцінного металу Росія займала тоді перше місце у світі. Така політика призвела 
до того, що поступово до 1912 року покриття банкнот золотом було доведено до 108,3%. Отже, навіть 
якщо всі банкноти було б пред’явлено в банки для обміну на золото, то це було б зроблено без 
проблем для банку. 

Ця реформа дістала назву «реформа Вітте» – за прізвищем тодішнього міністра фінансів, під 
час її проведення здійснено девальвацію рубля, регламентовано основи емісії кредитних білетів, 
введено вільний обмін кредитних білетів на золото, обмежено карбування срібних монет. Результатом 
проведення грошової реформи стало встановлення в Росії золотого монометалізму, що позитивно 
вплинуло на грошово-кредитну систему країни. Вона забезпечила перехід до золотого стандарту, 
сприяла стабілізації грошової системи та інтеграції Росії в систему світового ринку [2, с. 96]. 

Вона вважається дуже успішною і тією, що не спричинила несприятливих соціальних наслідків. 
В Україні нічого такого поки що не виходило... 

Особливість російської грошово-кредитної системи полягала в тому, що порівняно розвинена 
система комерційних банків існувала без центрального емісійного банку. До грошової реформи 1895-
1898 pp. Державний банк фактично не був дійсним емісійним банком. 

Монетна справа в імперії на той час підпорядковувалася міністерству фінансів, а самі монети 
карбувалися на Монетному дворі в Санкт-Петербурзі. Державні кредитні банкноти випускатися Державним 
банком у розмірі, обмеженому потребами грошового обігу, але неодмінно забезпеченому золотом. 

На час заняття посади міністра фінансів Вітте С. Ю. не сумнівався у необхідності прискореного 
промислового розвитку Росії, у яких вбачав основу державної стабільності. Для цієї стратегічної мети 
потрібно було вирішити найважливіші завдання: збільшити інвестування капіталу, створити надійну 
систему кредиту й забезпечити гарантії іноземним вкладникам. У справі індустріалізації Росії 
закордонним фінансовим центрам Вітте надавав важливого значення, так як внутрішні джерела 
вважались йому недостатніми. Проте домогтися яких-небудь сприятливих результатів не міг, поки 
російська грошова одиниця не була стабільною [1, с. 106]. 

Кредитний рубль, ставши основою грошового звернення ще з середини ХIХ століття, служив 
об'єктом безсоромних спекулятивних маніпуляцій за кордоном, а у Берліні навіть існувала спеціальна 
«рубльова біржа». Тут, в 1888-1890 рр. (сприятливі роки), курс був на достатньому рівні і становив 
81,8% номіналу (за 100 рублів давали 265,2 марки), але вже 1891 р., внаслідок сильного неврожаю, 
упав до 59,3% (за 100 рублів давали менше 200 марок). Становище паперових грошей було міцним і 
усередині країни. У 70–80-ті роки курс у середньому становило 64,3 копійки золотом. 

Для ліквідації хиткості фінансової системи вимагалося знайти надійний металевий еквівалент, 
яким вже давно служило срібло. Проте з 1970-х років ціна «другого шляхетного металу» з низки 
причин неухильно падала і мало було надій на зміну цієї тенденції. Держава прагнула з усіх сил 
підтримати карбованець і з цією метою штучно обмежувала емісію паперових грошей: в 1881 р. їх 
кількість становила 1180 млн. крб., а до 1896 р. навіть дещо зменшилося – 1175 млн. крб. Тим більше, 
що за 15 років населення збільшилося на 29 млн. осіб, виробництво зернових піднялося з 248 до 335 
млн. пудів, видобування нафти зросло з 40 до 344 млн. пудів, виробництво чавуну піднялося з 29,9 до 
80 млн. пудів, сталі – з 14,2 до 38,5 млн. пудів, протяжність залізниць зросла з 21 195 до 345 000 верст 
тощо. В наявності був безсумнівний економічний прогрес. Проте, насправді, грошових знаків не 
вистачило б для задоволення потреб населення держави. Потрібні були рішучі дії, щоб змінити 
подібне аномальне становище [3, с. 455]. 

Пізніше С. Ю. Вітте писав, що коли він став міністром фінансів (в 1893р.), то не сумнівався у 
тому, що «грошове звернення, засноване на металі, є благо; але оскільки раніше цим питанням 
глибоко не займався, і тому в мене були навіть не коливання, а непослідовні кроки, то в цьому немає 
нічого надзвичайного» [1, с. 107].  

Спочатку Сергій Юлійович схилявся до зміцнення кредитного рубля у вигляді адміністративного 
контролю. Йому здавалося, що жорсткість нагляду над зверненням грошей немає, та посилення 
відповідальності вітчизняних фінансових кіл за виконання розпоряджень центральної влади дозволять 
зміцнити карбованець. На початку 1893 р. було здійснено ряд кроків, які засвідчили, що фінансове 
відомство налаштоване дуже рішуче. Було встановлено мито (1 копійка за 100 рублів), заборонені 
угоди, засновані на курсовій різниці рубля, посилено контроль над біржовими операціями у Росії, 
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запроваджено заборону на здійснення біржових угод маклерами-іноземцями. Завдяки цим рішенням 
коливання курсу стали зменшуватися. Тож, якщо в 1891р. у Лондоні вони становили 28,4%, то в 1892 
р. – 8,8%, а в 1893 р. – 5,3%. Проте досить швидко міністр фінансів зрозумів, що ці заходи 
малоефективні і що необхідна якісна перебудова всієї фінансової системи. 

Але, якщо братися до реформування, треба було остаточно вирішити для себе і довести іншим, 
насамперед монарху, у напрямі здійснення реформи: з урахуванням монометалізму (золото) чи 
біметалізму (срібло і золото). На користь другого варіанта виступала як традиція російського 
грошового звернення, так і величезні запаси срібла, накопичені країною. Але прив'язка кредитного 
рубля до біметалевого еквіваленту приховувала у собі велику небезпеку: за високої кон'юнктури 
одного з паритетів неухильне зниження вартості іншого могло б не тільки призвести до стабільності 
грошової одиниці, а й навіть посилити її нестійкість. Запровадження золотого звернення в такому 
випадку уявлялося краще, але тут було приховані невідомі доти «фінансові рифи». Чи не відбудеться 
масовий відтік шляхетного металу з обігу і чи не піде він за кордон? Чи вистачить резервів золота для 
його вільного обміну? Чи не спричинить подорожчання грошової одиниці зниження життєвого рівня? 
Тверезий розрахунок і бачення історичних можливостей Росії зробили С. Ю. Вітте прибічником 
монометалізму. 

Рішучим кроком до золотого звернення став закон, затверджений Миколою II 8 травня 1895 р. У 
ньому були два основних положення: усі дозволені законом письмові угоди можуть здійснюватись у 
російській золотій монеті; за такими угодами сплата може здійснюватися або золотою монетою, або 
кредитними квитками за курсом золота на день платежу. У цьому ж місяці урядом розпочало 
виконання інших заходів, спрямованих на закріплення золотого еквівалента. У тому числі: дозвіл 
конторам і відділенням Державного банку купувати золоту монету за певним курсом, а столичним – 
продавати і виконувати платежі за таким самим курсом; потім ввели правила прийому Державним 
банком золотих монет. Невдовзі ця сама операція проводилась й у приватних комерційних банках, 
вони приймати золото за поточними рахунками й за всіма зобов’язаннями. 

Попри вказані заходи, золота монета надто повільно затверджувалася пріоритетним платіжним 
засобом. Це обумовлювалось і відсутністю звички до неї серед населення, очевидною незручністю 
золотих монет при великих платежах і пересиланні, не було відповідності між загальними та 
ринковими цінами. Напівімперіали і імперіали із визначенням 5 карбованців і 10 карбованців 
обертались за 7 крб. 50 коп. і 15 крб. відповідно, що постійно викликало обурення і чималі 
зловживання під час розрахунків. Інтерес до золотої монети стримували і справдилися побоювання 
про те, що Державний банк знизить курс адміністративним шляхом, що може спричинити до втрат 
(навесні і влітку 1895 р. про це було багато чуток). Прагнучи розвіяти подібні страхи, Державний банк 
27 вересня 1895 р. оголосив, що він купуватиме і вчасно прийматиме золоту монету за ціною не нижче 
7 крб. 40 коп. за напівімперіал, але в 1896 рік курс придбання було визначено у 7 крб. 50 коп. Ці 
рішення сприяли стабілізації співвідношень між золотим і кредитним карбованцем в пропорції 1:1,5. 
Для стабілізації карбованця Міністерство фінансів визнало необхідним девальвувати кредитну 
грошову одиницю з урахуванням монометалізму [3, с. 457-458].  

Діяльність Міністерства фінансів стала мішенню жорстоких нападок з боку консервативних кіл 
суспільства. Прибічники історичної винятковості й національної самобутності розгорнули гучну 
кампанію по дискредитації і самого С. Ю. Вітте та його фінансових починань. Найвищої напруження 
громадські пристрасті сягнули 1896 р. Російське суспільство, яке ще зовсім недавно було дуже 
далеким від економічних інтересів, раптом із небаченим запалом занурилося в жваві дискусії щодо 
шляхів та методів фінансової реорганізації. 

Конкретних і вагомих аргументів у противників золотого карбованця було мало. Нападки 
базувалися майже на самих емоціях. Звучали голоси про «розбазарювання національних скарбів», 
про зубожіння країни, перетворення її в другу Індію та т.д. 

Такі побоювання й докази були вже добре відомі міністру фінансів і його «монометалістичній 
команді». Проте, по-перше, відповідно до міністерської програми, запровадження золотого еквівалента не 
припускало встановлення тотожності паперових і металевих грошей. По-друге, страхи про відплив золота 
із країни базувалися на поганому знанні економічного потенціалу. До того ж, як неодноразово роз'яснював 
С. Ю. Вітте, якщо частина золота справді піде до зарубіжних країн, воно туди надійде «непросто так», а як 
плату за кредити, товари, що сприятиме зростанню промисловості [1, с. 108]. 

Запровадження розміну рубля на дорогоцінний метал встановлювалося виходячи з реально 
сформованого і стабільного курсового співвідношення: кредитний карбованець – 2/3 копійки золотом. 
До 1 січня 1896 р. в наявності було 1121,3 млн. кредитних рублів, а золоті запаси оцінювався в 659,5 
млн.крб., з яких розмінним фондом значилося 75 млн. крб. Протягом 1896 р. розмінний фонд було 
доведено до 500 млн. крб.  

Накопичення золотого запасу держави й формування обмінного фонду відбувалося різними 
шляхами, але головними були лише два: видобування і купівля. За розмірами видобутку Росія 
наприкінці ХІХ століття займала одне з перших місць у світі. У 1893 року у світі видобули 236,662 кг 
золота; а у Росії – 41,842 кг, чи 17,7% (на першому місці перебували США – 54 кг). У 1894 року стан 
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був наступним: всього видобуто у світі 271,768 к. золота, зокрема у Росії – 36,313 кг, чи 13,4%. 
Наприкінці 1897 року золотий запас Росії оцінювався в 1315 млн. рублів. 

У 1896 року виникла потреба розпочати виготовлення золотих монет нового зразка. Міністерство 
фінансів вважало, що випускати монети номіналом п'ять і десять карбованців, тим більше, що вони 
коштували на 50% дорожче, неефективно. Вирішили карбувати нову монету з написом на імперіалі «15 
карбованців» і на напівімперіалі «7 карбованців 50 копійок» (перші золоті імперіальні монети гідністю 
десять карбованців і напівімперіальні – п'ять карбованців з'явилися у Росії в 1755 році). Вартість 
кредитного рубля було визначено 1/15 імперіала, і закон зобов'язував обмінювати паперові гроші на золоті 
без обмеження. Вирішальний етап реформи грошового звернення припало на 1898 рік, коли серією 
найвищих указів законодавчо було закріплено найважливіші елементи нової фінансової системи. З січня 
введено в дію указ про випуск в звернення золотих імперіальних монет в 15 карбованців і 
напівімперіальних – в 7 карбованців. Державний банк зобов'язувався випускати грошові знаки відповідно 
до потреб грошового звернення, але неодмінно під забезпечення золотом: не менше, ніж у половину суми, 
поки загальний розмір емісії не досягне 600 млн. карбованців. Зверх цієї норми кредитні білети мають 
забезпечуватись в пропорції карбованець за карбованець (один імперіал дорівнює 15 кредитним 
карбованцям). Потім було розпорядження про карбування та випуск в звернення золотої монети в п’ять 
карбованців, рівної одній третині імперіала [3, с. 460-461]. 

Дуже швидко стали помітні результати грошової реформи. У звіті Державного контролера за 
1897 рік говорилося: «Судячи з відгуків, якими вона зустріта закордоном, не може бути жодного 
сумніву в її плідному значенні, як доказ фінансової сили Росії, яку почали визнавати навіть явні наші 
недоброзичливці [8, с. 243]. Про вплив, що зробила грошова реформа у країні, можна звернути увагу 
на те, що кількість випущених кредитних білетів скоротилося за період із січня 1897 року по 1 травня 
1898 року в 221 млн. рублів (з 1121 до 900 млн. карбованців), замість цього торговельний і 
промисловий ринок всередині країни насичується золотою і срібною монетами, яких вже випущено в 
звернення понад 250 млн. карбованців (зокрема понад 170 млн. карбованців золотом). 

Обмін паперових грошей на золоту монету проводився без жодних обмежень. Держбанк заохочував 
розповсюдження золотих монет, намагаючись наситити ними грошовий ринок. Перші роки після реформи 
всі платежі проводилися банком виключно в золотій монеті, щоб привчити до неї населення; кредитні 
білети видавалися лише у виключних випадках. Золото надійно увійшло в господарський обіг. Золотий 
стандарт став реальним та дійовим фактором. Однак стабільність грошової системи мале іще один аспект 
– співвідношення з валютами інших країн. Валютний паритет (тобто співвідношення грошових одиниць 
окремих країн) встановлювався на основі вмісту в них золота. 

На передодні другої світової війни котирування російського карбованця були наступними: 
− 1 американcький долар = 1,943 крб. ( зворотній курс 0,514); 
− 1 німецька марка = 0,642 крб. (зворотній курс 2,16); 
− 1 Фр. Франк = 0,374 (зворотній курс 2,66) [2, с. 98]. 
Але треба зазначити, що валютний паритет в більшості випадків відрізнявся від валютного курсу 

(який називали також вексельним, тому що засобом міжнародних розрахунків слугував в більшості 
випадків переказний вексель). Валютний курс коливався навколо паритету у межах так званих золотих 
точок , що позначали таке відхилення від паритету при якому замість векселя вигідніше переслати 
реальне золото. Отже, відстань від паритету до золотої точки визначалася видатками на пересилку 
золота. Але в кризових випадках курс інколи виривався за вказані межі. 

Як же в дійсності складався курс карбованця в період з грошової реформи Вітте до першої 
світової війни? 

В кінці 19 на початку 20 ст. російський карбованець котирувався відносно франка, марки і фунта 
стерлінгів. Долар тоді не вважався світовою валютою. На початок реформи карбованець офіціально 
прирівнювався до 4 франків, але в дійсності дорівнював 2,5 франків. Це співвідношення було 
вирішено закріпити – карбованець був девальвований і прирівняний до 2 цілих двох третіх франку. 
Цей паритет відповідав золотому вмісту і купівельній цінності двох валют. Фактично це дало змогу 
залишити ціни на внутрішньому ринку незмінними і полегшити проходження реформи. Встановлений 
курс вдалося витримати. До 1913 року він коливався у межах 2,57 – 2,69 франку за карбованець. 
Російський карбованець котирувався на всіх біржах світу.  

Найбільше випробовування надбанням реформи мало місце в період російсько-японської війни 
та революційних заворушень 1905 року: було різко збільшено випуск кредитних білетів (на 13%), 
почалися масові вилучення вкладів населення, для запобігання краху Держбанк вимушений був 
надати банкам кредит. Це все відбилося на курсі карбованця, він різко упав до з 2,16 до 2,12 марок. 
Зважаючи на вищесказане Держбанк прийняв дуже ефективний захід, який зараз називається 
валютною інтервенцією: він продав у 1906 році іноземної валюти на 324,4 млн. крб. (за наступні 5 
років було продано лише 120 млн. крб.) 

Вже через місяць це призвело до вирівнювання курсу карбованця, а через півроку – навіть до 
зростання. Це підіймало авторитет Росії, але також і підіймало вартість російського експорту, тому 
Держбанк почав проводити політику на утримання росту курсу карбованця поступово скуповуючи 
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розпродану валюту. Так держбанк маневрував, чергуючи покупки та продажу іноземної валюти, у 
відповідності з ситуацією, що формувалася на грошовому ринку. Карбованець так зміцнів, що вже 
було необхідно стримувати його зростання (за 1 крб. давали 2,177 марки замість 2,16 за паритетом). 
За 1906-1911 роки продажу карбованця склали 1180 млн. крб., що перевищило продажі в 9 разів. 
Таким чином Держбанк поповнював валютні резерви не підриваючи цінність власної валюти. Сильний 
карбованець надав змогу знизити облікову ставку до 4,5 %. 

Але треба зазначити, що укріплення карбованця, зниження процентних ставок проходило 
поступово – цим намагалися запобігти значних коливань в економіці і досягти стабільності. Після 
деякого відпливу золота з банків в період 1904-1905 років в наслідок зростання довіри до карбованця 
почався зворотній процес – населення понесло золото в банки в обмін на кредитні білети. Це надало 
змогу скоротити кількість паперових грошей випущених для покриття військових витрат на 120 млн. 
крб. Випуск паперових грошей знаходився під жорстким контролем . Випуск банкнот до 300 млн. 
повинен був бути забезпеченим золотом як мінімум на половину , випуск вище 300 млн. 
забезпечувався золотом на 100 %.  

Законодавство Росії по регулюванню грошового обігу було значно жорсткіше, ніж законодавство 
інших країн. Також треба зазначити, що Держбанк майже ніколи не використовував своє емісійне 
право на 100%. Не використане емісійне право вимірювалось: 

− 1900 р. – 132,8 %; 
− 1901 р. – 93,8 %; 
− 1904 р. – 109,2 %; 
− 1910 р. – 45,9 % [2, с. 105]. 
Навіть у складному 1905 році Держбанк міг випустити ще 17 млн. карбованців, але не зробив цього. 
Наступним дійовим засобом обмеження маси готівки стало запровадження безготівкових 

розрахунків. Для цього в 1898 р. при Петербурзькій конторі Держбанку була відкрита розрахункова 
палата. До 1912 р. таких палат було вже 40 в різних містах Росії. В роботі цих палат приймали участь 
всі банки, великі банкірські контори та дома, товариства взаємного кредиту, великі торгово-промислові 
фірми. Щорічно через палати проходили платежі на мільярди карбованців, 70% з них здійснювалась 
шляхом заліку взаємних вимог [3, с. 237]. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на рубежі XX ст. економічна платформа Вітте 
прийняла цілком визначений і цілеспрямований характер: протягом приблизно десяти років 
наздогнали в промисловому відношенні більш розвинені країни Європи, зайняли міцні позиції на 
ринках Близького, Середнього та Далекого Сходу.  

Особливість проведеного Вітте курсу полягала в тому, що він, як жоден із царських міністрів 
фінансів, широко використовував виняткову економічну силу влади, що існувала в Росії. Знаряддями 
державного втручання служили Державний банк і установи Міністерства фінансів, які контролювали 
діяльність акціонерних комерційних банків. Наприкінці 1890-х років під егідою Міністерства фінансів 
були засновані Російсько-Китайський, Російсько-Корейська банки і Обліково-позиковий банк Персії для 
проведення політики економічного проникнення на ринки Китаю, Монголії, Кореї та Персії [1, с. 108]. 
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Анотація 

У статті розглянуто наукові основи поняття грошової реформи, що проводять центральні 
банки з метою оздоровлення та забезпечення стабільності національної грошової одиниці; 
визначено їх види. Окреслено основні характеристики проведених грошових реформ в Росії в кінці 
XIX – на початку XX століття. 

Ключові слова: інфляція, грошова реформа, золотий стандарт, монометалізм, біметалізм. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены научные основы понятия денежной реформы, которые проводит 

центральные банки в целях оздоровления и обеспечения стабильности национальной денежной 
единицы; определены их виды. Очерчены основные характеристики проведенных денежных 
реформ в России в конце XIX - начале XX века. 

Ключевые слова: инфляция, денежная реформа, золотой стандарт, монометаллизм, 
биметаллизм. 

Annotation 
The article examines the scientific basis of the concept of monetary reform conducted by central 

banks to health and stability of national currency; identified their species. Outlined the main characteristics of 
money spent reforms in Russia in the late XIX - early XX century. 

Key words: inflation, monetary reform, the gold standard, monometalizm, bimetallism. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Постановка проблеми. При дослідженні структури національної економіки надзвичайно 

важливо з’ясувати суть низки понять та категорій, від чіткості розуміння яких суттєво залежить 
ефективність державного управління та достовірність аналізу структурних взаємозв’язків. У здійснених 
дослідженнях, які стосуються розгляду суті структури національної економіки, спостерігаємо значну 
диференціацію поглядів щодо підходів, методологічної бази, критеріальних особливостей тощо. 
Дискусійні моменти виникають на стику розгляду базових дефініцій: національної економіки і 
національного господарства; складових, будови, системи; видів структури за різними підходами. Це 
зумовлено надзвичайно широким спектром проблематики дослідження, її концептуальним змістом, 
стрімким економічним розвитком країн на засадах концепції гуманізму, що стимулює постійну 
еволюцію поглядів та пошук новітніх підходів до вирішення існуючих проблем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для розуміння суті структури національної 
економіки насамперед важливо визначити дефініцію самої структури. Тут погляди науковців 
найбільше сходяться, оскільки це виняткове поняття, що застосовується у різних галузях науки. 
Найчастіше структуру розглядають як приховану мережу стійких регулярних зв’язків між елементами 
певної сфери дійсності, які суттєво впливають на розвиток її явищ [1, с. 4]. Структура – поняття досить 
широке як за змістом, так і за обсягом. Визначення структури передбачає вирішення двох 
взаємопов’язаних задач: вияснення того, з яких складових (елементів, підсистем) складається 
система, що вивчається, тобто вивчення її складу; вияснення того, як ці складові (елементи) між 
собою пов’язані і взаємодіють при виконанні системою своїх функцій [2, с. 20]. 

Існують різні підходи і до розгляду дефініції національної економіки. У даному напрямку сьогодні 
здійснені вже ґрунтовні дослідження, тому ми не будемо зупинятись на переліку підходів щодо визначення 
суті національної економіки. Вважаємо, що достатньо змістовним є визначення національної економіки 
В. Ковальчуком як сукупності ресурсів і економічних суб’єктів, взаємозалежних і взаємодіючих між собою в 
сфері виробництва, розподілу, обміну й споживання товарних благ і послуг [3, с. 7]. 

Оперування дефініцією структури щодо національної економіки в найбільш повній мірі 
відображає концептуальну її суть як явища і процесу з постійними динамічними змінами, якій не 
притаманне перебування в статиці, що також обумовлює складність дослідження. Суть та підходи до 
вивчення структури національної економіки найбільш ґрунтовно розкриті в працях таких вітчизняних 
вчених, як: Д. Богиня, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Герасимчук, С. Єрохін, Б. Кліяненко, В. Ковальчук, 
І. Крючкова, В. Леонтьєв, І. Лукінов, О. Михайленко, В. Попова, А. Чухно та інших. 

Структурування національної економіки обумовлює також дія закону, якому підпорядковується 
структурування живої та неживої природи. Даному закону підпорядковується не лише структурування 
підприємств, але й макроекономічні пропорції. Порушення закону, що зумовлює значне відхилення від 
«структурних норм», призводить до економічного занепаду і, навпаки – гармонізація макроструктур 
виводить економіку на траєкторію економічного зростання [4, с. 107-108]. 

Необхідність подальших наукових досліджень структури національної економіки зумовлюють ті 
труднощі, які ми спостерігаємо сьогодні і які носять дещо «хронічний» характер. Це доводять у своїх 
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працях вітчизняні вчені, зокрема С. Юрій, Р. Іванух та С. Дусановський визначаються господарство 
України як структурно незавершену, розбалансовану, слабо інтегровану, погано комплектовану, 
технічно відсталу, низькоефективну, дуже громіздку систему, яка ледве здатна забезпечити потреби 
населення України в усіх видах продукції [5, с. 458]. Натомість структура господарства повинна 
сприяти зростанню творчих сил людей і раціональному використанню сил природи [6, с. 20]. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження і узагальнення теоретичних підходів до 
сутності поняття «територіальна структура національної економіки».  

Виклад основного матеріалу дослідження. Формулювання чіткої понятійно-термінологічної 
бази дослідження структури національної економіки є одним з основоположних моментів ефективної 
організації комплексних наукових досліджень та визначення на цій основі пріоритетних напрямків 
структурної політики держави.  

Таким чином, автори найчастіше розглядають структуру як сукупність, комплекс, 
співвідношення, розподіл, систему та модель. Виходячи з вищезазначених дефініцій та враховуючи 
підхід таких авторів, як Л. Васюченок, В. Гаврилюк та І. Забелова, про який також зазначалось вище, 
розглядаємо структуру національної економіки як систему взаємозв’язків її складових (сфер, 
галузей, видів економічної діяльності, технологічних укладів тощо), що визначають вид структури, в 
результаті яких виникають відносини власності, розподілу та перерозподілу ресурсів, та яка (система) 
детермінує перспективи соціально-економічного розвитку країни. Тобто ми розглядаємо структуру 
національної економіки з точки зору теорії систем, оскільки саме система може відобразити ту складну 
багаторівневу та ієрархічну структуру національної економіки з надскладним плетивом взаємозв’язків 
та в її межах можна чітко простежити взаємодії причинно-наслідкового характеру з можливістю 
керованого впливу на її функціонування.  

У дефініціях структури національної економіки найбільше фігурують поняття: сфер, секторів, 
підрозділів, галузей, видів виробництва, форм власності, видів діяльності, що відображають склад 
структури (звідси формуються відповідні підходи до її вивчення – галузевий, територіальний, 
відтворювальний, секторальний, соціальний тощо); національної економічної системи; продуктивних сил; 
системи виробничих відносин; суспільного поділу праці. Одним з центральних понять є суспільний поділ 
праці, який являє собою якісну диференціацію суспільної праці на окремі види, підвиди тощо, що 
призводить до спеціалізації окремих виробників та виробничих одиниць на виробництві певних видів 
продукції та послуг [7, с. 95]. Саме суспільний поділ праці першопричинно детермінує структуру 
національної економіки та від його характеристик суттєво залежать структурні зміни в країні.  

Також з дефініцією структури національної економіки дуже тісно пов’язані такі категорії, як: 
структурування; структурні зрушення; структурні зміни; трансформаційні зміни; структурна 
перебудова; структурна криза.  

Структурування розглядається як процес надання структури визначеному об’єкту (в даному 
випадку – національній економіці). Структурні зрушення передбачають зміни в співвідношеннях між 
складовими структури національної економіки під впливом історичних, природних, економічних, 
управлінських та інших факторів. Структурні зміни відображають процес переходу від попереднього 
стану структури в наступний, внаслідок чого спостерігаються структурні зрушення як комплексне 
економічне явище. Трансформаційні зміни передбачають більш глобальний перехід структури 
економіки країни, наприклад, до ринкової економіки нового інноваційного типу тощо.  

Структурна перебудова економіки розглядається в основній мірі в управлінському контексті та 
часто ототожнюється з структурною політикою. Це складний багатоаспектний, масштабний і 
довготривалий процес, пов’язаний з крупними маневрами в інвестиційній сфері, перепідготовці і 
міжгалузевому переміщенні робочої сили, організаційними перетвореннями, змінами в структурі 
зовнішньої торгівлі [3, с. 30]. Структурна перебудова економіки повинна виступати основою для 
формування збалансованого, завершеного, максимально інтегрованого у світову економічну систему, 
технічно найбільш досконалого, економічно найбільш високоефективного господарського комплексу, 
здатного повністю забезпечити усі потреби населення [5, c. 51]. 

Структурна криза виникає за умов, коли існуюча структура економіки входить у суперечність з 
новою структурою, що формується і розвивається [8, с. 19]. 

У сучасній науковій думці існують різні підходи до виділення видів структури національної 
економіки, залежно від чого суттєво диференціюється зріз досліджень її трансформацій. Науковці по-
різному надають пріоритетних ознак тому чи іншому виду структури економіки країни. Так, В. Папп 
такими виділяє галузеву, функціональну і територіальну структури як одні з властивостей та 
характеристик регіону, що виступають основними суспільно-територіальними чинниками ефективного 
розвитку регіонів, міри їх збалансованості, якості життя населення. Також В. Папп стверджує про 
величезне значення знання територіальної структури економіки як інваріанти його територіальної 
організації для управління економічним та соціальним розвитком регіонів [9, с. 30]. Протягом останніх 
років все більше науковців звертаються до досліджень технологічної структури національної 
економіки, серед яких П. Луцишин, В. Рязанцев, О. Топчієв, Ю. Пилипенко та інші.  



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 

 
 

 61 

Нами звернено особливу увагу на територіальну, галузеву та технологічну структури 
національної економіки, оскільки кожна з них відображає винятковий зріз соціально-економічного 
розвитку країни. Територіальний підхід особливо цінний з точки зору оцінки конвергентності розвитку 
регіонів України, що сьогодні є вкрай актуально, у тому числі під призмою реалізації регіональних 
стратегій соціально-економічного розвитку. 

Територіальну структуру національної економіки детермінує територіальний поділ праці, який 
виступає просторовою формою суспільного поділу праці та закріплює різну господарську 
спеціалізацію окремих територій (ареалів, регіонів, країн) [7, с. 95]. Тобто, як зазначалось вище, якщо 
структуру національної економіки в значній мірі визначає суспільний поділ праці, відповідно в 
територіальному підході до дослідження структури таким імперативом виступає поділ праці 
територіальний, власне який беззаперечно обґрунтовує необхідність такого зрізу вивчення структури 
економіки країни з метою визначення найбільш оптимальної структури регіональних економік (в 
умовах реалізації Адміністративної реформи в Україні це дуже важливе завдання).  

Територіальну структуру часто корелюють із територіальною організацією продуктивних сил. 
Окремі вчені визначають, що у результаті територіальної організації продуктивних сил утворюється 
певна територіальна структура господарства. При цьому територіальну організацію продуктивних сил 
розглядають як науково обґрунтоване впорядкування на певній території взаємодії всіх продуктивних 
сил і досягнення завдяки цьому найвищого ефекту [6, с. 32]. Схожий підхід у Е. Алаєва, який визначає, 
що збагачена ознакою «управління», територіальна структура господарства перетворюється у 
територіальну організацію продуктивних сил [10]. 

В економічній науці територіальна структура часто ототожнюється з просторовою, що 
обумовлено таким її розглядом більшістю науковців географічного напрямку. Так, за визначенням 
О. Топчієва, територіальна структура у суспільній географії – це генералізоване й схематизоване 
представлення територіальної організації суспільства у вигляді карт або схем. Це просторові 
(територіальні) відношення між географічними об’єктами, які характеризують їхню просторову 
впорядкованість та організацію [7, с. 134, 170].  

Е. Алаєв визначає територіальну структуру господарства як динамічний стан розміщення 
продуктивних сил за економічними районами, зв’язаними в єдиній системі національної економіки [11, 
с. 91]. Вважаємо, що визначати структуру як стан є не зовсім коректно, оскільки це явище, що не може 
перебувати в статиці, і процес, який передбачає постійні зміни в територіальній структурі. Такі зміни, 
на думку О. Топчієва, можуть мати тенденцію до концентрації явищ у певних точках і деконцентрації – 
в других, до агломерування різноякісних компонентів чи їх деагломерування (розходження) [7, с. 88]. 

На наш погляд, достатньо повним є визначення Б. Яценка територіально-господарської 
структури як композиції територіальних поєднань економічних ресурсів, виробничих та обслуговуючих 
підприємств, елементів інфраструктури, інститутів управління і фінансової діяльності та інших, кожне з 
яких виконує певну функцію в життєдіяльності та розвитку господарства регіону, країни чи світового 
господарства [12, с. 19]. 

Виходячи з нашого визначення структури національної економіки, територіальну структуру 
розглядаємо також як систему взаємозв’язків сфер, галузей, видів економічної діяльності, 
технологічних укладів тощо, в результаті яких виникають відносини власності, розподілу та 
перерозподілу ресурсів, проте які обмежені просторово визначеною адміністративно-територіальною 
одиницею. Таке обмеження дуже важливе з точки зору офіційного характеру проведеного 
дослідження, оперування відповідними статистичними даними, тому територіальна структура 
національної економіки найчастіше передбачає дослідження структури в межах областей України. 

Підкреслюємо, що обмеження в територіальній структурі здійснені просторово, а не лише 
територіально. Сьогодні багато вчених не обмежуються в наукових твердженнях розумінням території, 
а все більше послуговуються терміном простору як логічного його продовження. Економічний простір 
розглядається як частина реального простору, що обумовлена взаємодією матеріальних (природних 
та штучних) систем різних ієрархічних рівнів, яка відбувається в процесі господарської діяльності 
людини і визначається через її характеристики [6, с. 47]. Таким чином, вживання терміну просторової 
структури національної економіки є цілком обґрунтованим. Можливо оперувати навіть дефініцією 
територіально-просторової структури національної економіки, проте більш усталеним і традиційним є 
використання терміну «територіальна структура». 

Територіальний (територіально-просторовий) підхід до розгляду структури національної економіки 
відображає також процеси регіоналізації, в результаті чого виокремлюються території з властивими їм 
структурами економічного простору. Такі території найчастіше визначають як економічні райони, в межах 
яких спостерігається територіальна концентрація виробництва, що проявляється в отриманні додаткового 
економічного ефекту за рахунок територіальної агломерації виробничої і невиробничої діяльності та 
локалізації господарства з метою економії ресурсів виробництва й отримання максимального прибутку, 
зосередження наукового потенціалу, інтелектуальної еліти, проектної та експериментальної бази, тобто 
формування інноваційних осередків [6, с. 31]. У дослідженнях територіальної структури за економічними 
районами можливий їх поділ на наступні групи [13, с. 71]: спеціалізовані (галузеві) райони; інтегральні 
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(багатогалузеві) райони; територіально-виробничі комплекси; промислові (господарські) вузли та 
промислові (господарські) центри і пункти.  

Такий поділ відображає взаємозв’язок територіального і галузевого підходів до дослідження 
структури національної економіки, оскільки дозволяє розглядати галузеву структуру в межах 
конкретних адміністративно-територіальних одиниць.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, проведене нами дослідження дало 
змогу дати власне визначення поняттям «структура національної економіки» та «територіальна 
структура національної економіки». Варто зазначити, що в багатьох дослідженнях територіальна 
структура ототожнюється з просторовою, що, на нашу думку, є не зовсім коректним. 
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Анотація 

В статті узагальнено підходи до трактування дефініцій «структура національної економіки» 
та «територіальна структура національної економіки». Запропоновано власне тлумачення цих 
категорій. Під територіальною структурою національної економіки слід розуміти систему 
взаємозв’язків сфер, галузей, видів економічної діяльності, технологічних укладів тощо. 

Ключові слова: структура, національна економіка, територіальна структура національної 
економіки, система. 

Аннотация 
В статье обобщены подходы к трактовке дефиниций «структура национальной экономики» 

и «территориальная структура национальной экономики». Предложено собственное толкование 
этих категорий. Под территориальной структурой национальной экономики следует понимать 
систему взаимосвязей сфер, отраслей, видов экономической деятельности, технологических 
укладов и т.д. 

Ключевые слова: структура, национальная экономика, территориальная структура 
национальной экономики, система. 

Annotation 
In the article summarizes the approaches to the interpretation of definitions of "structure of the national 

economy" and "territorial structure of the national economy." Proposed their own interpretation of these 
categories. Under territorial structure of the national economy should be understood system interconnections 
areas, industries, types of economic activity, technological structure and more. 

Key words: structure, national economy, territorial structure of national economy, system. 
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ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 
 
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки результат діяльності підприємства все 

більшою мірою залежить від дій управлінського персоналу. Умови існування підприємств України 
постійно змінюються, та не в найкращій бік. Тому керівництво повинно ретельно відстежувати фактори 
впливу на ефективність діяльності підприємства. Проте на практиці приділяється недостатньо уваги 
тому, як саме рішення управлінського персоналу вплинули на результати діяльності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методичні основи управління 
персоналом розглянуто в працях таких учених: Р. Дафта, Г. Десслера, Р. Гутгарца, М. Мескона, 
М. Альберта, Ф. Хедоурі, Монді Р. Уейна, Роберта М. Ноу, Шейна Р. Премо; та вітчизняних: 
О. Антипов, Т. Греськів [1], Б. Єрьоміна, І. Зінов’єва, Є. Качана, Т. Лазаренко [6], Д. Мельничука, 
І. Омельченко [7], Р. Тяна, Г. Щьокіна. 

Однак, недостатньо уваги приділено питанню оцінки надійності управлінського персоналу. 
Складності досліджень обумовлені відсутністю достовірної інформації. 

Постановка завдання. Мета статті: розглянути сутність поняття управлінського персоналу; 
узагальнити методичні підходи щодо оцінки управлінського персоналу; запропонувати методичний 
підхід щодо оцінки надійності управлінського персоналу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Оцінці надійності управлінського персоналу 
повинно передувати визначення поняття «управлінський персонал» [4]. Дослідження тлумачень 
даного терміну дало можливість зв'язати їх наступним чином. Управлінський персонал розглядається 
як адміністрація підприємства. Міжнародна організація праці додає також до адміністрації працівників, 
що задіяні в управлінні, плануванні та контролю за діяльністю підприємства.  

За роботою [8] управлінський персонал характеризується виконанням функцій управління та 
рішенням адміністративно-координаційних питань в діяльності підприємства. Тобто, в дану категорію 
відносять осіб, що не тільки займають адміністративну посаду, але фактично виконують функції 
управління підприємством.  

Також науковці акцентують увагу на тому, що до управлінського персоналу повинні відноситися 
висококваліфіковані та освічені працівники, діяльність яких базується на виконанні функцій 
планування, організації, мотивації, керівництва та контролю [5]. 

На даному етапі розвитку економіки існує певний методичний апарат оцінки управлінського 
персоналу. Оцінка персоналу – це виявлення ступеню відповідності особистих якостей працівника, 
кількісних і якісних результатів його діяльності певним потребам (робочого місця або посади). Оцінка 
персоналу є основним інструментом персоналу, оскільки є однією із складових кадрової політики будь-
якого підприємства [2].  

Розрізняють якісні, комбіновані та кількісні методи оцінки управлінського персоналу. 
До якісних відносять матричний, метод еталону, цільовий, метод оцінки рис, аналіз результатів 

діяльності колективу, метод групової дискусії; до комбінованих методів – тестування, заданого 
групування працівників, рангового порядку; кількісні методи – бальної оцінки, визначення рівня 
кваліфікації, номінальної оцінки [3]. Проте, використання зазначених методів не дає можливості 
оцінити вплив управлінського персоналу на кінцевий результат діяльності підприємства. 

За джерелом [3] пропонується оцінювати управлінський персонал за якісними сторонами 
професіоналізму та результативністю управлінської діяльності. Тобто, оцінюються особистісні 
характеристики управлінського персоналу та вплив його рішень на результати діяльності 
підприємства. 

При оцінці управлінського персоналу, більшу увагу приділяють особистим якостям працівника, а 
саме: надійності, впевненості, відповідальності, стажу роботи тощо. 

Показник надійності управлінського персоналу характеризує його здатність виконувати задані 
управлінські функції протягом необхідного проміжку часу. Проблема підвищення надійності 
управлінського персоналу має важливе економічне значення, оскільки збільшення ефективного часу 
роботи або ефективності прийняття правлінських рішень управлінського персоналу безпосередньо 
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впливає на результати діяльності підприємства. 
Надійність управлінського персоналу представимо комплексом таких показників: ефективний 

час роботи; стаж роботи на управлінських посадах; відповідність посаді; здатність до розвитку. 
Надійність управлінського персоналу формується на основі ефективного час роботи працівника, 

кількість ефективно прийнятих управлінських рішень за поточний період та загальний стаж роботи. 
Ефективний час роботи управлінського персоналу пропонується розрахувати як різницю 

календарного та неефективного часу роботи працівника, який, в свою чергу, визначається як добуток 
кількості неефективно прийнятих управлінських рішень та середнього часу відновлення результатів 
діяльності підприємства. 

Тобто: 

Нуп = 

( К ч р -К н ф Ч С р в і д )

С р

∑

,     (1) 
де Нуп – показник надійності управлінського персоналу, ум. од.; 
Кчр – календарний час роботи, дн.; 
Кнф – кількість неефективно прийнятих рішень; 
Срвід – середній час відновлення результатів діяльності підприємства до рівня, що передував 

прийняттю неефективного управлінського рішення, дн.; 
Ср – загальний стаж роботи на управлінських посадах, дн. 
Розглянемо на умовному прикладі оцінку надійності управлінського персоналу підприємства.  
Припустимо, що календарний час роботи управлінського персоналу кожний рік становить 250 

днів. За цей період керівник прийняв 4 неефективні управлінські рішення, що негативно вплинули на 
результати діяльності підприємства. За перший рік три, за другий одне неефективне управлінське 
рішення, за третій – жодного. Середній час відновлення показників підприємства від 10 до 30 днів. 
Стаж роботи керівника на управлінських посадах 3 роки. Визначимо надійність даного управлінця. 

Нуп =

(К ч р -К н ф ЧС р в ід )

С р

∑

=

(250 3 30) (250 1 10) (250 0 10)

250 3

− × + − × + − × =
× 0,87×100%=87%. 

Тобто, за отриманими результатами видно, що рівень надійності працівника становить 87%. 
Показник надійності управлінського персоналу повинен зростати зі збільшенням стажу роботи 
менеджера (рис. 1), оскільки збільшується його практичний досвід управлінця.  
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Рис. 1. Залежність рівня надійності управлінського персоналу від стажу його роботи 
 
Критерій надійності управлінського персоналу базується на основі рівня відповідальності 

менеджера. Тому показник надійності управлінського персоналу не повинен, на наш погляд, бути 
нижчим за 60% для менеджерів середнього рівня, та 80% – для менеджерів вищого рівня. Даний 
методичний підхід відображає загальний рівень професіоналізму працівника та вплив його 
управлінських рішень на результати діяльності підприємства, оскільки враховує тільки ті помилкові 
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рішення, що призвели до негативної зміни показників діяльності підприємства та стаж роботи 
керівника на управлінських посадах. 

Висновки з проведеного дослідження. До управлінського персоналу відносять осіб, що не 
тільки займають адміністративну посаду, але й фактично виконують функції управління 
підприємством. Оцінюючи управлінський персонал більшу увагу приділяють особистим якостям 
працівника, а саме: надійності, впевненості, відповідальності, стажу роботи на управлінських посадах 
тощо. Показник надійності управлінського персоналу характеризує його здатність виконувати задані 
управлінські функції протягом необхідного проміжку часу. Оцінити надійність управлінського 
персоналу запропоновано на основі визначення ефективного часу роботи працівника за весь період 
роботи на управлінських посадах.  
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Анотація 
Розглянуто аспекти оцінки управлінського персоналу на підприємстві. Запропоновано 

методичний підхід щодо оцінки надійності управлінського персоналу на основі ефективного часу 
його роботи.  

Ключові слова: оцінка, управлінський персонал, надійність, ефективний час роботи, 
методичний підхід. 

Аннотация 
Рассмотрены аспекты оценки управленческого персонала на предприятии. Предложено 

методический подход к оценке надежности управленческого персонала на основе эффективного 
времени его работы. 

Ключевые слова: оценка, управленческий персонал, надежность, эффективное время 
работы, методический подход. 

Annotation 
The aspects of evaluation of management in the enterprise. A methodical approach assessing the 

reliability of management on the basis of the effective time of his work. 
Key words: assessment, management personnel, reliable, effective at work, a methodical approach. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ  

ДЕПРЕСІЙНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ 
 
Постановка проблеми. Нині організація процесів формування, акумуляції, використання, руху 

та спрямування фінансових ресурсів є невід’ємною і необхідною складовою їх успішної фінансової 
діяльності. З розвитком ринкових відносин, вагомість цих процесів підвищується, оскільки 
трансформаційна здатність фінансових ресурсів зумовлює їх універсальність, унікальність та 
значущість у площині економічного середовища підприємств. Нестача фінансових ресурсів спричиняє 
виникнення, формування та зростання заборгованостей перед партнерами, інвесторами, 
працівниками, фінансовими інституціями, що негативно впливає на імідж, функціонування та 
можливості розширення подальшого економічного горизонту промислових підприємств, оскільки при 
цьому скорочуються обсяги та ускладнюються умови їх фінансування. Зазначене вимагає вивчення 
теоретичного підґрунтя та відпрацювання пропозицій щодо удосконалення процесів організації 
формування, акумуляції та спрямування високоліквідних активів промислових підприємств [4, c. 98]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії та практики 
організації управління фінансовими ресурсами підприємств зробили такі вчені, як: A. M. Александров, 
А. В. Базилюк, I. T. Балабанов, O. I. Барановський, A. M. Бірман, І. А. Бланк, З. С. Варналій, 
Е. О. Вознесенський, Ю. М. Воробйов, А. П. Грицай, І. В. Дем'яненко, A. M. Ковальова, В. В. Ковальов 
та інші. У дослідженнях названих економістів відображено окремі аспекти сутності й ролі фінансових 
ресурсів, їхнього впливу на економіку і фінанси на мікро- і макроекономічному рівні. Проте 
залишається ще багато невирішених питань, особливо у сфері розробки теоретичних та практичних 
основ формування фінансових ресурсів підприємств. 

Постановка завдання. Уточнити дефініцію «фінансові ресурси», розглянути функціональні 
властивості фінансових ресурсів та пояснити економічну інтерпретацію властивості їх трансформації в 
активи підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансові ресурси мають винятково 
визначальний вплив на результативність діяльності суб’єктів господарювання, оскільки це унікально-
специфічні ресурси, які конвертуються у будь-який інший вид ресурсів, створюючи умови для 
нормального функціонування та економічного розвитку. Тому, ідентифікація економічної категорії 
«фінансові ресурси» дасть змогу не лише виявити приховані глибинні особливості і тенденції їх 
акумуляції, розосередження і спрямування, а й обрати оптимальні та ефективні схеми, механізми, 
методи, інструменти, конструкції впливу на їх плинність в форматі пошуку шляхів активізації 
формування фінансових ресурсів промислових підприємств [7, c. 217]. 

В стабільних умовах господарювання, рішення про активізацію процесу формування ресурсу 
приймається, виходячи з реальних потреб діяльності підприємства, вартості виробничого процесу та 
очікувань щодо отримання певного результату. Ситуація дещо змінюється за умови обмеження 
фінансових можливостей підприємства під час депресійного стану економіки (який нині 
спостерігається в Україні), оскільки за таких умов, як свідчить практика, грошова маса підприємства 
зменшується, що змушує його залучати матеріальні ресурси дрібними партіями, вести пошук більш 
дешевого і можливо менш якісних виробничих ресурсів, скорочувати бюджет витрат на розробку та 
придбання нематеріальних ресурсів, відмовлятися від інвестиційних проектів з низькою та середньої 
внутрішньою нормою доходності та тривалим періодом окупності, переглядати політику щодо підбору 
та оплати праці персоналу. Тож, за умов депресійного стану економіки, постає невідкладне завдання 
пошуку управлінських рішень по активізації ресурсів суб’єктів господарювання в умовах обмеженості 
їх фінансових можливостей . 

За умови обмеження фінансових можливостей для підприємства стає недосяжним більш 
дорогий ресурс з ресурсного пакету і тому рішення про активізацію процесу формування потенційного 
ресурсу приймається виходячи з позицій забезпечення загальної дієспроможності суб’єкта 
господарювання при мінімальних затратах на нього, в тому числі за рахунок деякої втрати його якісних 
параметрів (зона «життя» за матрицею) [5, c. 248]. 

В умовах старіння бізнесу зазвичай підприємство залучає до трансформації класичні ресурси і 
за умови вже тривалого використання їх вартість теж незначна. Але ця економічно вигідна ситуація 
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триває недовго, бо низька продуктивність активу негативно впливає на загальний абсолютний 
результат діяльності підприємства і поступово загострює проблему скорочення грошової маси. В цей 
час керівництво підприємства має краще перейматися пошуком нового напрямку діяльності, ніж радіти 
низьким затратам щодо залучення ресурсу [6, c. 548]. 

Важко економічно інтерпретувати зону «ризику». Нелогічно погоджуватися на активізацію 
процесу формування ресурсу, знаючи, що він дуже дорого коштує і має низьку продуктивність. Проте 
практика показує, що такі випадки не одиничні. Це може свідчити передусім про низький рівень 
кваліфікації керівника, який приймає рішення про активізацію процесу формування ресурсу, або про 
вплив інших неекономічних факторів. 

Говорячи про активізацію процесу формування ресурсів суб’єктів господарювання, слід 
пам’ятати, що специфічною особливістю фінансових ресурсів є те, що для участі у процесі 
виробництва вони потребують трансформації в інші види ресурсів. вони не беруть безпосередньої 
участі у процесі виробництва, тобто щодо фінансових ресурсів не застосовується механічний, 
хімічний, біологічний чи інший вплив з метою зміни їх фізичних та споживчих якостей. Окремі види 
інших ресурсів потенційно теж мають таку саму здатність. Однак для фінансових ресурсів 
трансформаційна властивість, на, наш погляд, є унікальною. 

Для з’ясування технології активізації ресурсів підприємства за умов обмеження його фінансових 
можливостей необхідно більш детально розглянути модель трансформації фінансових ресурсів в 
активи підприємства, яка за всіма канонами процесуального підходу передбачає наявність сукупності 
споріднених елементів, вхід, яро та вихід [3, с. 154]. Виходом для даної моделі слугують ресурси 
здатні за визначеної бізнес-моделі перетворюватися в активи підприємства для досягнення 
очікуваного результату діяльності. Ядром є безпосередньо активи підприємства, сформовані у 
результаті трансформації фінансових ресурсів підприємства. А виходом – результат участі активів у 
господарській діяльності підприємства. 

Модель трансформації фінансових ресурсів в активи підприємства передбачає щонайменше 
три варіанти її існування: прогресивної, одиничної та регресивної трансформаційної призми (рис. 1-3). 

Прогресивна (оптимальна) трансформаційна призма ілюструє ситуацію, коли з невеликого 
пакету фінансових ресурсів формуються активи, які здатні досягти суттєвих результатів (рис. 1). 
Іншими словами мультиплікатор співвідношення результатів і фінансових ресурсів більше одиниці. 

 
Рис. 1. Прогресивна (оптимальна) трансформаційна призма 

 
Одинична трансформаційна призма відтворює таку кількість результату, скільки було 

запропоновано для вибору ресурсів (рис. 2), тобто ілюструє ситуацію, коли з суттєвого пакету 
фінансових ресурсів формуються активи, які здатні досягти суттєвих результатів. Іншими словами 
мультиплікатор співвідношення результатів і фінансових ресурсів наближається до одиниці. 

 
Рис. 2. Одинична трансформаційна призма 

 
 
Регресивна трансформаційна призма вимоглива до параметрів ресурсів на вході, проте 

продукує мізерні результати на виході (рис. 3), тобто ілюструє ситуацію, коли з суттєвого пакету 
фінансових ресурсів формуються активи, які здатні досягти мізерних результатів. Мультиплікатор 
співвідношення результатів і ресурсів менше одиниці. 
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Рис. 3. Регресивна трансформаційна призма 

 
Спроможність фінансових ресурсів до трансформації важлива не сама по собі, а в часовому аспекті. 

Це означає, по-перше, постійну готовність ресурсу до трансформації в будь-який час і без обмежень. При 
цьому у процесі такої трансформації фінансові ресурси не повинні втрачати акумульовану в них вартість 
або незначну її частину. І, по-друге, важливо, щоб у разі зростання часового періоду трансформаційна 
властивість ресурсу істотно не зменшувалася, а витрати на його утримання не збільшувалися. З цих 
особливостей випливає та обставина, що віднесення окремих видів активів до фінансових ресурсів 
залежить від часового періоду, для якого здійснюється така оцінка [1, с. 223]. 

Економічну інтерпретацію трансформаційної властивості фінансових ресурсів найповніше 
відображено у концепції ліквідності. У фінансовій теорії та практиці управління фінансовою діяльністю 
підприємства ліквідність розглядається як спроможність активу у короткий період часу бути 
реалізованим із найменшими втратами його реальної ринкової вартості. Основним кількісним 
показником її виміру є рівень ліквідності активу [2, с. 153]. Тож рівень ліквідності слід вважати 
визначальною ознакою віднесення їх до складу фінансових ресурсів. 

Висновки з проведеного дослідження. Провівши теоретичні узагальнення різних авторів з 
точки зору визначення як структури фінансових ресурсів, так і визначення їх сутності, можна зробити 
висновок про відсутність єдиного підходу до зазначених процесів. 

Одні автори стверджують, що фінансові ресурси – це грошові фонди підприємства, інші 
вважають, що це грошові кошти. Існує думка, що фінансові ресурси – це капітал підприємства або 
фінансовими ресурсами вважаються доходи й накопичення . 

Фінансові ресурси можна вважати початковою основою формування підприємства та 
фундаментальною базою його подальшого функціонування. Виходячи з цих міркувань можна дати 
наступне визначення терміну «фінансові ресурси». Фінансові ресурси – це кошти, що забезпечують 
кругообіг виробничих, економічних та інших елементів підприємства і їх перетворення, виступають 
посередником руху виробничого процесу та обміну і зростають при завершенні стадії фінансового 
циклу, збільшуючи величину чистого грошового потоку [8, с. 145]. 

Викладене вище дозволяє стверджувати, що сучасний стан наукової розробки вказаної 
проблематики вимагає появи нової парадигмальної конструкції системи управління фінансовими 
ресурсами  підприємств, яка має спиратися на глибоке усвідомленням процесу їх трансформації в 
активи для досягнення очікуваних результатів за різних економічних умов.  
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Анотація 
В статті дано авторське визначення поняття «фінансові ресурси». Подано економічну 

інтерпретацію властивості трансформації фінансових ресурсів в активи підприємства. 
Розглянуто модель трансформації фінансових ресурсів в активи підприємства, яка за всіма 
канонами процесуального підходу передбачає наявність сукупності споріднених елементів: вхід, 
ядро та вихід. 

Ключові слова: фінансові ресурси, властивість трансформації фінансових ресурсів в активи 
підприємства, модель трансформації фінансових ресурсів в активи підприємства. 

 
Аннотация 

В статье дано авторское опеределение понятия «финансовые ресурсы». Предложена 
экономическая интерпретация свойства трансформации финансовых ресурсов в активы 
предприятия. Рассмотрена модель трансформации финансовых ресурсов в активы предприятия, 
которая согласно всем канонам процесуального похода предусматривает наличие совокупности 
элементов: вход, ядро и выход. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, свойство трансформации финансовых ресурсов в 
активы предприятия, модель трансформации финансовых ресурсов в активы предприятия. 

 
Annotation 

In article author's definition of concept "financial resources" is made. Economic interpretation of 
property of transformation of financial resources in actives of the enterprise is offered. The model of 
transformation of financial resources in actives of the enterprise which according to all canons processional a 
campaign provides presence of set of elements is considered: an input, a kernel and an exit. 

Key words: financial resources0, property of transformation of financial resources in actives of the 
enterprise, model of transformation of financial resources in actives of the enterprise. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні змінив значущість функцій 

підприємства, їх зміст і якість. Життєздатність підприємства, цілісність його виробничих потужностей, 
взаємодія зі споживачем з метою просування продукції виробничо-технічного призначення на ринок 
стають вкрай важливими характеристиками. Процеси взаємодії вітчизняних підприємств із зовнішнім 
середовищем протікають в умовах недостатньо розвиненої ринкової інфраструктури, правового 
нігілізму суб'єктів господарювання, різких коливань ринкового попиту, високої динаміки змін у 
правовому просторі економіки, що  істотно підвищує рівень загроз економічній безпеці підприємства, 
ефективна підтримка якої можлива тільки в разі використання спеціальних механізмів. Такі механізми, 
за наявності обґрунтованого теоретичного, методологічного і методичного забезпечення, мають 
всезростаюче значення для кожного підприємства, що реалізує стратегію розвитку, ефективність 
реалізації якої значною мірою залежить від якості економічної безпеки процесів розвитку. Тому 
дослідження за означеною тематикою є актуальним як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Аналіз останніх дослідження і публікацій. Проблеми управління  економічною безпекою 
розвитку підприємства розглядали в своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти як 
Г.А. Андрощук, І. Ансоф, О.В. Ареф′єва, А.Н. Богатко, Т.С. Клебанова, Б.Л. Кучін, В.І. Мунтіян, 
О.І. Пушкар, О.М. Тридід, М.П. Тодаро, О.І. Черняк, М.Я. Швець, Є.В. Якушева та інші. Однак низка 
завдань, зорієнтованих на поєднання процесів розвитку й умов безпеки функціонування, залишається 
недостатньо розробленою як в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних основ і практичних 
засад створення та використання механізму управління економічною безпекою підприємства в процесі 
його розвитку в умовах інноваційної спрямованості розбудови економіки України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В процесі дослідження встановлено, що 
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вдосконалення механізмів управління безпекою розвитку повинне бути засновано на наявності 
реального управління безпекою в цілому. Розробка основних напрямів такого вдосконалення повинна 
включати: 

–  законодавчу регламентацію інтеграції управління безпекою з функціями основної діяльності 
на всіх рівнях та гілках владних структур і адміністративного управління; 

–  зміцнення єдиноначальності по ієрархічній вертикалі; 
–  законодавче і нормативне закріплення за першими особами певних ступенів свободи при 

виборі адекватних реакцій на конкретні загрози і лиха; 
–  інформатизацію управління безпекою, яка забезпечує на владних вертикалях безперервний 

об'єктивний аналіз безпеки на підвідомчих об'єктах і територіях, а для перших осіб – інформаційну 
підтримку управлінських рішень; 

державну підтримку і контроль за процесами і результатами забезпечення економічної безпеки  
суб'єктів господарювання. 

Механізм безпеки розвитку передбачає постійне і адекватне змінам середовища забезпечення 
стійкого розвитку підприємства; функціонування його фінансових, матеріальних, трудових, 
інформаційних ресурсів.  

Правильне вирішення проблеми безпеки суб'єктів економічної діяльності знаходиться в прямій 
залежності від однозначного розуміння змісту таких категорій, як «небезпека», «безпека», «ризик» і ін. 
Всі названі, як і інші поняття, що характеризують дану діяльність, взаємозв'язані, і тому кожне з них 
має лише відносну самостійність. Це означає, що розкриття суті одних понять можливо лише при 
адекватному розумінні значення інших.  

Аналізуючи сутність вищеназваних категорій слід відмітити, що безпека означає відсутність в 
даний момент реальної загрози спричинення будь-якій діяльності, цінностям або особам тієї 
конкретної шкоди, настання якої раніше побоювалися. Для досягнення стану безпеки важливо уміти 
правильно оцінити ситуацію, що склалася, і встановити наявність або відсутність небезпеки. Остання 
може бути реальною і уявною.  

За наявності небезпеки першого виду і неприйнятті запобіжних їй заходів безпеки, можливість 
спричинення збитку буде реалізована. За наявності небезпеки другого виду, тобто  не реальної, а 
уявної небезпеки, вжиття заходів безпеки виявляться надмірними, непотрібними, а самі витрати на 
реалізацію заходів безпеки нераціональними.  

За оцінкою конкретних фактів, що свідчать про наявність реальної загрози спричинення кому-
небудь шкоди, слід виділяти чинники, що створюють потенційну реальну загрозу. До них відносяться 
неконкурентні методи поведінки постачальників, покупців і прямих конкурентів. Такі методи негативно 
позначаються на діяльності економічних суб'єктів і можуть призвести до їх банкрутства.  

Існують також чинники інституційного характеру, що впливають на економічну діяльність 
суб'єктів господарювання: мета, зміст і спрямованість економічної політики держави, інфляція, стан 
банківської системи, ступінь політичної стабільності і ін. 

Якщо небезпека характеризується наявністю загрози конкретним суб'єктам, колективу і 
суспільству, то для безпеки характерна відсутність загрози в конкретний момент часу. Оскільки 
безпека звільняє людину/економічний суб'єкт від психофізіологічної напруженості і пов'язаних з нею 
негативних наслідків, вона є необхідною, що обумовлює пошук шляхів її забезпечення. 

Усвідомлення цієї обставини спонукає економічні суб'єкти забезпечувати механізми відходу від 
проявів небезпеки або запобігання їм, що обумовлює  необхідність визначення поняття 
«забезпечення», яким це запобігання позначається.  

Це поняття має декілька смислових значень, але в даному випадку нас цікавить його значення з 
точки зору безпеки економічного суб'єкта і комплексу заходів, які сприяють запобіганню проявам 
небезпеки. З урахуванням інтересів економічного суб'єкта термін «забезпечити безпеку» означає надати 
вказаній особі те, в чому вона має потребу, без чого захист економічної діяльності буде неефективним або 
неможливим. З цієї точки зору названа особа має право використовувати всі передбачені 
підприємницьким законодавством способи, спрямовані на захист своєї економічної діяльності.  

У свою чергу, державні органи зобов'язані зробити все можливе для виконання вимог закону про 
забезпечення безпеки економічної діяльності всіх тих, хто потребує його захисту і, в зв'язку з цим, 
надати їм все необхідне для здійснення і забезпечення такого захисту.  

Виходячи із значення безпеки, під її забезпеченням слід розуміти ухвалення компетентними 
органами сукупності спеціальних заходів, здійснення яких спричинило, а отже, забезпечило усунення 
існуючої раніше загрози (можливості спричинення шкоди). 

В умовах  ринку, у тому числі і в його цивілізованих формах досягнення та утримання 
конкурентних позицій господарюючих суб'єктів – це постійний процес, ускладнення якого обумовлено, 
з одного боку, наявністю безлічі чинників ризику, здатних за умови активізації їх дії принести 
колосальні збитки або навіть знищити матеріальні і фінансові ресурси, а, з іншого – нездатністю 
інституційних структур в більшості випадків розробляти і реалізовувати антикризові програми, що 
істотно знижує дію цих чинників. Таким чином забезпечення стійкості підприємств обумовлює 
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необхідність наявності і дієвості системи економічної розвідки, що надає регулярну інформацію про 
стан і динаміку кон'юнктури ринків основних засобів і збуту продукції, а також про конкурентів, 
партнерів, контрагентів, нові технології, законодавчі акти і ін. [1]. 

В розвинутих країнах економічна розвідка і відповідні структури активно підтримуються на рівні 
урядів. Наприклад, в Японії з 1957  р. діє державний науково-технологічний інформаційний центр, який 
щорічно на основі аналізу 11  тис. журналів (з них 7  тис. – зарубіжні), 15  тис. технічних звітів і 
докладів складає більше 500  тис. резюме, а потім розсилає їх в японські банки і корпорації [2]. 

Інформаційно-аналітичні стратегії як основний інструмент економічної розвідки, разом з 
державою, здійснюють і приватні корпорації. Так, в компанії NEC роботою по збору, обробці і аналізу 
інформації постійно зайнято 250  осіб. В компанії Mitsubishi 30  працівників здійснюють патентний 
пошук, 50  – досліджують нові технології і  т. ін. Японські фахівці одними з перших усвідомили 
значення інформації як одного з найважливіших стратегічних ресурсів – нарівні з фінансами, 
кваліфікованими кадрами, технологіями, енергією і сировиною [3].  

Як показує міжнародна практика, результат вирішення розвідувальних і контррозвідувальних 
задач в економіці залежить з одного боку, від уміння створювати і захищати власні інформаційні 
ресурси. З іншого, – від можливості доступу до тієї несекретної інформації, що є у держави, від 
наявності комплексної програми такого доступу (можливо, навіть на платній основі) [4; 5]. 

Доцільно виділяти такі укрупнені складові об'єкту системи управління економічною безпекою на 
підприємстві:  самостійність підприємства;  стійкість підприємства; здібність до розвитку. 

Самостійність підприємства забезпечується відсутністю стороннього втручання в систему 
управління підприємством. 

Стійкість передбачає стабільність і безперебійність процесів, які протікають на підприємстві, 
його здатність витримувати негативну дію чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Здатність до розвитку проявляється в адаптації підприємства до нестабільного і динамічного 
середовища діяльності і характерна для будь-якої нормально функціонуючої системи. Названі об'єкти 
системи управління економічною безпекою на підприємстві взаємозв'язані і взаємообумовлені, 
оскільки розвиток повинен бути контрольованим, щоб забезпечити самостійність і стійкість 
(стабільність) підприємства. 

Забезпечення вказаних складових  –  функція служби безпеки підприємства. Тобто, головні 
завдання суб'єкта управління економічною безпекою полягають в забезпеченні: 

–  самостійності шляхом захисту системи управління підприємством від зовнішнього втручання; 
–  стійкості підприємства шляхом захисту протікаючих на підприємстві процесів від зовнішніх і 

внутрішніх ворожих дій; 
–  самостійного і стійкого розвитку підприємства за допомогою надання його керівництву 

максимально повної і достовірної інформації про чинники зовнішнього і внутрішнього середовища, 
зниження рівня інформованості інших учасників ринку шляхом охорони власних секретів і 
дезинформації. 

Для вирішення вказаних завдань на підприємстві в рамках системи безпеки можуть бути 
створені підрозділи, яким делегується охорона, забезпечення режиму, економічна розвідка, 
економічна контррозвідка.  

В рамках загальної зміни позиціонування забезпечення безпеки серед стратегічних завдань 
економічних суб'єктів, обумовленого становленням ринкових відносин, місце системи економічної безпеки 
в організаційній ієрархії підприємства визначається вимогами, що пред'являються до неї керівництвом. У 
будь-якому випадку відповідний підрозділ повинен займати одне з провідних місць, яке забезпечує 
можливість інтерактивних зв'язків зі всіма службами, і засновано на усвідомленні менеджментом 
підприємства взаємообумовленого зв'язку між економічною безпекою і успішним вирішенням виробничих 
задач.  При цьому система збору інформації ефективно працюватиме тільки при постійному контакті із 
зовнішнім середовищем і з керівництвом підприємства, що ухвалює рішення [1]. 

Доцільно виділити ті чинники, які визначають місце системи економічної безпеки в організаційній 
структурі підприємства. Це особливості його конкурентного положення, позиція, яку займають 
власники і керівництво підприємства, їх компетентність і досвід управління, особисті й ділові інтереси, 
ділові якості співробітників підрозділів економічної розвідки і контррозвідки.  

В штатному розкладі підрозділ економічної розвідки може бути записано як відділ по зв'язках з 
громадськістю, економічного аналізу або маркетингових досліджень [6]. Співробітники служби безпеки, 
що працюють під офіційним прикриттям виконуючі як розвідувальні, так і контррозвідувальні функції, 
можуть бути також працевлаштовані в ті відділи, що мають щоденні робочі контакти із зовнішнім 
оточенням підприємства (відділ збуту, юридичний відділ, відділ постачання і  т.  п.). 

Умовою стабільності і адаптивної підприємства в ринковій економіці є не тільки глибоке 
розуміння загальних закономірностей розвитку соціально-економічної системи, але і наявність всього 
спектру новітньої інформації про те, що ж відбувається в займаному їм сегменті ринку [7; 8; 1]. 

Підрозділ економічної розвідки підприємства – структурний підрозділ, на який покладені 
завдання єдиного в рамках суб’єкта господарювання інформаційного центру. Функції такого підрозділу 
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– обробка і аналіз інформації, що забезпечує ухвалення вищим керівництвом обгрунтованих рішень по 
найважливішим для інтересів підприємства питанням [9]. 

Основне призначення служби економічної розвідки полягає в забезпеченні керівництва 
достовірною, об'єктивною і повною інформацією про наміри партнерів, суміжників, клієнтів і 
контрагентів, про сильні і слабкі сторони конкурентів; в зборі даних, що дозволяють робити вплив на 
позицію опонентів в ході ділових переговорів; в сповіщенні про можливе виникнення кризових 
ситуацій; в моніторингу і контролі виконання укладених договорів і досягнутих раніше угод. 

Виходячи з вищевикладеного, можна сформулювати мету розвідувальної діяльності в 
економічній сфері на рівні суб’єкта господарювання як невід'ємної складової системи забезпечення 
його економічної безпеки: 

1. Своєчасне забезпечення керівництва підприємства надійною і всебічною інформацією про 
стан внутрішнього і зовнішнього середовища, що дозволяє ухвалювати попереджувальні рішення і 
робити відповідні дії: виявлення загроз і чинників ризику, які можуть торкнутися економічних інтересів 
підприємства і перешкодити його нормальному функціонуванню. 

2. Організація максимально ефективної інформаційної роботи, що виключає дублювання 
структурними підрозділами підприємства функцій один одного. 

3. Розробка коротко- і довгострокових прогнозів впливу навколишнього середовища на 
господарську діяльність підприємства. Розробка рекомендацій по локалізації і нейтралізації чинників 
ризику, що активізуються. 

4. Посилення сприятливих і локалізація несприятливих чинників впливу навколишнього 
середовища на господарську діяльність підприємства (управління ризиками). 

Відповідно до цієї мети завдання підрозділів, що забезпечують економічну безпеку підприємства і 
здійснюють розвідувальну і контррозвідувальну діяльність, полягають  в попереджувальному виявленні 
джерел зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки, що максимально знижує невизначеність стратегічного 
ризику. Ця діяльність повинна забезпечувати керівництво суб’єкта господарювання інформацією про 
істинні наміри потенційних і дійсних партнерів, про сильні і слабкі сторони конкурентів, дозволяти впливати 
на позицію зацікавлених осіб в ході переговорного процесу, сигналізувати про можливе виникнення 
кризових ситуацій, контролювати хід реалізації і дотримання партнерами досягнутих раніше 
домовленостей, виявляти несанкціоновані канали просочування конфіденційної інформації про 
підприємство через обізнаність про нього партнерів, клієнтів і конкурентів. 

Робота підрозділу економічної контррозвідки служби безпеки суб’єкта господарювання включає 
виявлення, попередження, припинення спроб інфільтрації і вербування агентури конкурентами, 
партнерами і кримінальними структурами, запобігання просочування конфіденційної інформації про 
діяльність підприємства з боку його співробітників, партнерів і клієнтів, профілактичну перевірку 
лояльності його співробітників, службове розслідування фактів фальсифікації і розкрадань, 
оперативне прикриття персоналу, будівель і об'єктів підприємства. 

Разом з вищепереліченим, підрозділ контррозвідки повинен попереджати негативні процеси в 
колективі підприємства (трудові конфлікти з адміністрацією, загрози страйків, масові порушення 
громадського порядку, загострення міжнаціональних відносин і  т.  п.). Виявлення і усунення причин і 
умов таких кризових ситуацій повинне проводитися як спеціальними (які передбачають застосування 
адміністративних дисциплінарних методів), так і соціально-психологічними методами (які сприяють 
узгодженню інтересів конфліктуючих сторін). 

У зв'язку з вищевикладеним, джерела загрози економічної безпеки підприємства можна 
розділити на зовнішні (конкуренти, контрагенти, партнери) і внутрішні (персонал). 

Деякі дії, що представляють загрозу економічної безпеки підприємства, можуть носити 
кримінальний характер (в т.  ч. дії із сторони корумпованих представників державної влади). При 
виявленні ознак підготовлюваного або здійсненого злочину підрозділ економічної контррозвідки 
підприємства повинен здійснювати тісну взаємодію з органами внутрішніх справ, СБУ і прокуратури. 

Небажаним джерелом економічної небезпеки може виступати держава. У такому разі інструментом 
управління даною загрозою є лобіювання інтересів компанії в державних органах влади [2]. 

Для компаній у формі акціонерних товариств джерелами небезпеки можуть стати фінансові 
спекулянти, які зацікавилися ними. Цей відносно новий вид загрози ще не є характерним для 
української економіки внаслідок недостатнього рівня розвитку національного вторинного ринку цінних 
паперів, проте поширений в індустріально розвинутих країнах. Виходячи з останнього факту можна 
прогнозувати посилення цього виду загрози. 

При розгляді можливої моделі реалізації системи економічної безпеки на підприємстві слід 
враховувати, що масштаби і кількість коштів, що залучаються на її створення й експлуатацію, значною 
мірою визначаються можливостями самого підприємства і характером задач, що стоять перед ним. 

Для забезпечення функціонування служби економічної безпеки їй необхідні інформаційні, 
матеріально-технічні, фінансові і кадрові ресурси. Предметом її діяльності є інформація, тому для 
успішного здійснення поставлених задач, в першу чергу, потрібні інформаційні ресурси – масиви 
вхідної інформації і програмне забезпечення для її збереження, обробки, аналізу і узагальнення. 
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Як показує практика, обсяг інформації для роботи аналітиків достатньо великий. Тому для 
ефективного доступу до інформації, яка є у розпорядженні підприємства, необхідне створення 
інтегрованого банку даних. За допомогою цього інструменту розв'язуються як обліково-довідкові і 
статистичні (кадри, контакти, події, партнери, конкуренти, реклама й ін.), так і інформаційно-логічні 
задачі (експрес-оцінка ділового партнера, оцінка інвестиційного ризику, аналіз подій, вивчення ділових 
зв'язків конкурента, оцінка сфери впливу, конфліктних і кризових ситуацій і  т.  д.). 

Таким чином, основою формування інформаційної бази служби безпеки підприємства покликане 
стати створення єдиного інтегрованого банку даних (ІБД), який акумулював би всю інформацію, що 
поступає в службу безпеки, як з відкритих, так і з конфіденційних джерел. Для проведення якісної 
інформаційно-аналітичної роботи потрібна різнопланова інформація, що характеризує різні 
взаємозв'язані аспекти аналізованої проблеми.  

Без сучасного матеріально-технічного оснащення неможливо уявити собі успішно функціонуючу 
службу безпеки. Для ефективного виконання поставлених задач створеному підрозділу будуть 
потрібні транспортні засоби, засоби зв'язку, різна апаратура аудіо- і візуального спостереження, 
обчислювальна техніка і  т.  д. Слід зазначити, що галузь технічних засобів розвідки і контррозвідки 
вже протягом багатьох років є однією з найдинамічніших і передових в плані застосування новітніх 
технологій, що, правда, обумовлює високу вартість цих засобів. 

Без фінансових ресурсів роботу служби безпеки теж важко собі уявити. В епоху інформаційних 
технологій найдорожчим чинником стала саме інформація. Її надання оплачується значними сумами, 
але при правильній організації розвідувальної і контррозвідувальної діяльності на підприємстві, 
витрати на забезпечення економічної безпеки не тільки окупаються, але і є ефективними. 

Основна перешкода, що стоїть на шляху масового впровадження розвідувальних і 
контррозвідувальних технологій в реальному секторі української економіки, – це брак кадрів (особливо 
в регіонах), які добре орієнтуються на вітчизняному і міжнародних інформаційних ринках, володіють 
технологіями і методикою інформаційно-аналітичної роботи, а також здатні генерувати і розвивати 
методологію роботи [10]. В даний час стає особливо актуальною проблема підготовки фахівців, які 
можуть інформаційно забезпечити ухвалення оптимального рішення в умовах невизначеності, 
пов'язаної з різними підприємницькими ризиками. 

Як правило, система безпеки підприємства включає могутні інформаційні системи зі складними 
логічними зв'язками між інформаційними об'єктами і значними обсягами інформації, має складні логічні 
моделі баз даних і розвинений апарат для вирішення прикладних аналітичних задач. Такі системи 
відрізняються складною технічною інфраструктурою збору, передачі і обробки інформації, яка повинна 
забезпечувати повноту, актуальність і оперативність надходження інформації для аналізу і ухвалення 
рішень. Таким чином   розв'язуються задачі оперативного збору інформації, інформаційної взаємодії з 
іншими інформаційними системами через комунікаційні мережі реєстрації різнопланових подій. Це 
передбачає активну взаємодію між людино-машинними і автоматично виконуваними комп'ютером 
процедурами як в області технологій інформаційної роботи, так і при експлуатації засобів. 

Обов'язковими кваліфікаційними вимогами, що пред'являються до персоналу служби безпеки,є: 
системотехнічні знання в даній предметній області; знання обчислювальної техніки, засобів зв'язку і 
передачі даних; уміння створювати програмне середовище і працювати в ньому; володіння способами 
і видами інформаційно-аналітичної діяльності; теоретичні і практичні знання по моделюванню 
процесів і ситуацій запобігання ризикам; знання методів, способів, засобів і системної організації 
захисту інформації, а також способів інформаційного нападу і захисту; навички володіння методиками 
виконання оперативних завдань. 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду підготовки фахівців в цій сфері, то, наприклад, у ФРН 
на базі торгової і промислової палати здійснюється підготовка кваліфікованих кадрів з охорони і 
економічної безпеки. Після закінчення цих курсів претенденти на різні посади в недержавній системі 
безпеки здають кваліфікаційні іспити [11]. 

В США ці питання активно досліджують Массачусетський технологічний інститут і Товариство 
фахівців по конкурентній розвідці. Слід відмітити, що американські бізнесмени вже давно зрозуміли 
роль розвідувальних і контррозвідувальних технологій в бізнесі і їх основну функцію – забезпечення 
вищого керівництва суб’єкта господарювання актуальною, достовірною і повною інформацією, 
орієнтованою на ухвалення оптимальних управлінських рішень. В західній науковій літературі ця 
функція менеджменту позначається терміном «бізнес-розвідка (business intelligence), або 
«конкурентна розвідка» (competitive intelligence).  

Переконаність американців в необхідності такої практики підтверджується і введенням до 
складу керівництва все більшого числа компаній посади директора по бізнес-розвідці. 

Вся діяльність економічної розвідки розділяється на дві складові: інформаційно-пошукову і 
інформаційно-аналітичну [9]. Економічна розвідка сьогодні – це не тільки досвід роботи по збору 
інформації, але і знання економіки, аудиту, сучасних інформаційних технологій і багато чого іншого 

Отже, основна увага повинна бути зосереджена на організованому вивченні офіційних джерел 
інформації. На етапі виявлення можливих джерел інформації необхідно провести ретельний аналіз 
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інформаційних зв'язків співробітників підприємства і його керівництва в органах влади і управління, 
правоохоронних органах, банківських колах і засобах масової інформації. Аналіз проводиться в цілях 
урахування цих зв'язків і оцінки реальних можливостей їх ефективного використання в інтересах 
підприємства. Обов'язкова участь керівництва підприємства в системі економічної розвідки 
обумовлена ще і тим, що в деяких випадках тільки управлінці високого рівня можуть мати доступ на 
конкуруючі підприємства, до державних установ і інших організацій з можливістю легального 
отримання корисної для підприємства інформації. Американський досвід свідчить, що керівники 
вищого рангу 70–80  % свого робочого часу проводять в зовнішніх організаціях, оскільки  саме там 
вони працюють з інформацією [12]. 

Велике значення має використання в системі економічної розвідки філіалів, торгових 
представництв і сервісних центрів підприємства, які можуть істотно допомогти у вирішенні різних 
інформаційних завдань. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, то можна помітити, що західні 
компанії активно використовують свої філіали в різних країнах для збору політичної і економічної 
інформації про країну дислокації.  

Дані, зібрані в результаті проведення розвідувальної діяльності, не є інформацією до тих пір, 
поки вони не пройдуть аналітичну обробку експертом у відповідній області. Якість одержуваної в 
результаті аналітичної обробки інформації значною мірою залежить від кваліфікації аналітика [11]. 

Основний метод інформаційно-аналітичної роботи підрозділу економічної розвідки підприємства 
– інтеграція відомостей. Ознаки загроз і кризових ситуацій виявляються в різний час і з боку різних 
об'єктів, фіксуються з різним ступенем повноти і деталізації різними джерелами, тому встановлення 
причинно-наслідкового зв'язку між подіями, що відбуваються, вимагає проведення багатофакторного 
аналізу всієї інформації, яка надходить на підприємство. 

Основою повсякденної контррозвідувальної роботи є такий логічний ланцюжок: інформація – 
інтуїція – фактичне підтвердження – дія [11]. В контррозвідці будь-яка можлива подія тлумачиться як 
неминуча. Всі, навіть незначні, факти і деталі,  кожна версія потребують професійній уваги, аналізу і 
узагальнення. Велику роль в цьому відіграє інтуїція, оскільки людина одержує візуальної інформації 
значно більше, ніж вона в змозі усвідомити у момент її отримання.  

Таким чином, інформаційно-аналітична робота служби безпеки підприємства за розрізненими 
даними з різних джерел дає можливість відстежити і оцінити кризову ситуацію до того, як вона стане 
надбанням загальної гласності, а також розробити оптимальну антикризову програму, що є важливим 
чинником конкурентної боротьби і дає підприємству прямий економічний ефект. 

Висновки з проведеного дослідження. Управління безпекою розвитку підприємства повинно 
бути засновано на наявності реального управління безпекою в цілому. Розробка основних напрямів 
такого вдосконалення має включати:  законодавчу регламентацію інтеграції управління безпекою з 
функціями основної діяльності на всіх рівнях та гілках владних структур і адміністративного 
управління;  зміцнення єдиноначальності по ієрархічній вертикалі;  законодавче і нормативне 
закріплення за першими особами певних ступенів свободи при виборі адекватних реакцій на конкретні 
загрози і лиха;  інформатизацію управління безпекою, яка забезпечує на владних вертикалях 
безперервний об'єктивний аналіз безпеки на підвідомчих об'єктах і територіях, а для перших осіб – 
інформаційну підтримку управлінських рішень; державну підтримку і контроль за процесами і 
результатами забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. 
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Анотація 

Обґрунтовано теоретичні основи і практичні засади створення та використання механізму 
управління економічною безпекою підприємства в процесі його розвитку в умовах інноваційної 
спрямованості розбудови економіки України.  

Ключові слова: підприємство, розвиток, економічна безпека, конкурентна боротьба, 
механізм управління.  

Аннотация  
Обоснованы теоретические основы и практические основы создания и использования 

механизма управления экономической безопасностью предприятия в процессе его развития в 
условиях инновационной направленности развития экономики Украины. 

Ключевые слова: предприятие, развитие, экономическая безопасность, конкурентная 
борьба, механизм управления. 
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Substantiated theoretical basis and practical principles of creating and using a mechanism 

management of economic security company during its development in the context direction of innovation 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 
НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР  

  
Постановка проблеми. В період становлення ринкової системи господарювання, внаслідок 

неефективних ринкових реформ та перетворень у агропромисловому комплексі, більшість вітчизняних 
сільськогосподарських підприємств опинились у кризовому стані. Трансформаційні процеси, які 
відбуваються сьогодні в аграрному секторі, зумовлюють необхідність пошуку нових теоретико-
методологічних підходів до оцінювання ефективності виробничих процесів як у зерновому комплексі 
країни, так і у системі насінництва зернових культур. Підвищення ефективності зернового 
господарства неможливе без добре організованого та високоефективного насінництва зернових 
культур, оскільки від ефективності галузі насінництва залежить рівень забезпеченості зерновиробників 
у посівному матеріалі, що в свою чергу істотно впливає на кількісні, вартісні та якісні параметри 
виробленого товарного зерна. З огляду на це актуальними сьогодні є питання, пов’язані з 
теоретичним осмисленням сутності ефективності, з вдосконаленням оцінювання економічної 
ефективності діяльності насіннєвих господарств та цілої системи насінництва зернових культур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань, пов’язаних з теоретичною 
сутністю поняття «ефективність» та методикою її оцінювання присвячені праці зарубіжних науковців, 
серед яких такі видатні вчені як К. Адамс, І.А. Бланк, Д.В. Гіг, Ф. Гілбертс, Е. Долан, Р. Дорнбуш, 
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Р. Каплан, Р.М. Кембел, Є. Крілек, Х. Лібенштейн, Д. Ліндсей, Д. Нортон, Е. Росс, Л.Б. Стенлі, 
Ф. Тейлор, К. Фіпс, С. Фішер, П. Хейне, С.М. Шефрін та ін.  

Проблеми пов’язані з ефективністю сільськогосподарського виробництва та функціонування 
аграрних підприємств знайшли своє детальне відображення також у працях вітчизняних науковців, 
зокрема у працях С.П. Азізова, В.Г. Андрійчука, С.С. Асханова, А.А. Барсова, Г.І. Башнянина, 
П.С. Березівського, О.А. Біттера, Б.М. Болотіна, О.А. Бугуцького, А.Д. Владики, Б.А. Дадашева, 
Г.І. Дідури, П.К. Канінського, М.І. Кісіля, І.А. Маркіної, В.М. Нелепа, С.С. Носової, С.М. Онисько, 
П.П. Руснака, П.Т. Саблука, В.Н. Тарасевича, Г.С. Тарасенка, Г.В. Черевка та інших вчених. Проте в 
сьогоднішніх умовах розвитку ринкових відносин постає необхідність у теоретичному обґрунтуванні та 
у пошуку нових підходів до визначення ефективності як системи насінництва, як окремої ланки 
агропромислового комплексу, так і функціонування окремих господарських одиниць – насіннєвих 
господарств з виробництва кондиційного насіння зернових культур, з урахуванням сучасних 
особливостей та тенденцій розвитку агробізнесу. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка теоретичних і методологічних положень 
та практичних рекомендацій щодо оцінки ефективності галузі насінництва а також вдосконалення 
розрахунку показників ефективності діяльності насіннєвих господарств з виробництва кондиційного 
насіння зернових культур з урахуванням особливостей функціонування даної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляду питань, пов’язаних з підвищенням 
ефективності функціонування як зернового господарства країни загалом, так і галузі насінництва зокрема, 
має передувати визначення сутності поняття «ефективність». Термін «ефективність» є похідним від 
терміна «ефект». Останній походить від латинського слова «effectus», що в перекладі означає виконання, 
результат певної причини або дії. Звідси термін «ефективність» (від лат. «efficientia») можна трактувати як 
результативність певного процесу, дії [1, с. 9]. Виходячи з цього, «ефективність» можна інтерпретувати як 
дієздатність, результативність вкладених економічних ресурсів в певну діяльність, за певний проміжок часу 
з позиції отриманих результатів, вигод від бізнесу (ефекту). 

З ефективністю невід’ємно пов'язаний термін «ефект», який за своєю сутністю є результатом, 
наслідком цілеспрямованих дій. Ефект виступає як наслідок, результативність виробничо-
господарських процесів або проведення тих чи інших заходів у аграрному виробництві. У формі 
ефекту будь-якого виробництва виступає його функція, тобто кінцевий результат, у якому реалізується 
мета виробництва, оскільки, з одного боку, він включає в себе сукупний матеріальний підсумок, а з 
іншого – кінцева мета виробництва може отримати своє втілення тільки безпосередньо в обсязі 
вироблених матеріальних цінностей [2, с. 313]. Тобто ефект можна трактувати як показник, який 
характеризує кінцевий результат функціонування господарської одиниці чи певної галузі. 

Плаксієнко В.Я. та Душин Б.В. визначають ефект як результат проведення певних заходів, що 
здійснюються в сільськогосподарському виробництві. До цих заходів, на їхню думку, можна віднести 
саме застосування певних видів засобів виробництва, нових технічних рішень, технологій, 
нематеріальних активів тощо. Розмір ефекту визначається економією виробничих витрат (чи окремих 
видів ресурсів) або приростом виручки з розрахунку на весь обсяг впровадження (застосування, 
прикладення) [3, с. 119]. 

Отже економічний ефект слід розуміти як форму вияву кінцевих результатів діяльності 
аграрного господарства, як ступінь досягнення мети сільськогосподарського виробництва. Але сам по 
собі кінцевий результат (ефект) не в змозі охарактеризувати результативність виробничо-
господарських процесів, оскільки за допомогою самого лише ефекту неможливо оцінити ціною яких 
зусиль (ресурсів) його було досягнуто. 

Незважаючи на значну кількість визначень ефективності у вітчизняній економічній літературі, 
спостерігається доволі однакове бачення суті цієї категорії. Зокрема, це співвідношення між 
результатами виробничо-господарської діяльності самостійного суб’єкта і використаними для 
одержання цих результатів матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами [4, с. 93]; показник 
результативності конкретного господарського чи іншого рішення, що визначається відношенням 
отриманих від його реалізації результатів (ефекту) до затрачених ресурсів (трудових, матеріальних, 
фінансових та ін.) [5, с. 678]; відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, визначені 
як відношення результату до витрат, що зумовили і забезпечили його отримання [6, с. 114]. 

Виходячи з вище зазначеного, в загальному значенні формалізоване вираження ефективності 
діяльності аграрного підприємства можна зобразити як відношення досягнутого результату до затрачених 
ресурсів, за допомогою яких було досягнуто даний ефект, причому, чим менші затрати ресурсів та чим 
більший отриманий результат від цих ресурсів, тим ефективніший процес господарювання: 

 
 
 
де Е – економічна ефективність; 

Р – економічний результат (вигода або ефект); 
З – затрати ресурсів, що зумовили економічний ефект. 
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Можна стверджувати, що в основі визначення ефективності виступає відношення результатів до 
витрат, а для її розрахунку необхідно мати як мінімум два показника – економічний результат або 
ефект та показник, що характеризує витрати економічних ресурсів, понесені на отримання даного 
результату. 

Виходячи із «традиційної» концепції визначення ефективності виробництва, ефективність 
системи насінництва зернових культур, як окремої організаційно-економічної галузь 
сільськогосподарського виробництва, доцільно розглядати у двох площинах виміру – макро- та 
мікроекономічному (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Макро- та мікроекономічні аспекти ефективності системи насінництва зернових 

культур 
 
Оскільки головним завданням (кінцевою метою) галузі насінництва є забезпечення 

товаровиробників зерна  високоякісним посівним матеріалом для своєчасного проведення 
сортозаміни та сортооновлення зернових культур, тому з макроекономічної площини ефективність 
насінництва зернових культур повинна проявлятись у підвищенні ефективності процесу 
зерновиробництва – підвищення рівня урожайності та зниження собівартості виробленого товарного 
зерна, що в кінцевому результаті повинно сприяти підвищенню прибутковості зернової галузі. 

З макроекономічної точки зору, підвищення ефективності системи насінництва повинно істотно 
позначатись на розвитку зернового комплексу держави, адже ті господарські структури, які здійснюють 
посіви зернових високоякісним посівним матеріалом, у кінцевому результаті повинні отримувати 
більші урожаї та якісніше товарне зерно. Макроекономічну ефективність системи насінництва 
зернових культур характеризують такі параметрами, як: 

- динаміка чисельності паспортизованих насінницьких господарств та господарств з 
виробництва товарного зерна; 

- частка посівів кондиційним насінням в загальній структурі посівних площ зернових культур; 
- динаміка обсягів закупівлі кондиційного насіння зерновими господарствами та рівень 

забезпечення зерновиробників високоякісним посівним матеріалом зернових культур; 
- частка вартості валової продукції галузі насінництва в загальній структурі вартості вироблених 

зернових культур; 
- вплив вартості витрат на насіння (на 1 га посіву, на 1 ц виробленого зерна) на урожайність та 

собівартість вироблених зернових культур, 
- вплив вартості витрат на рівень рентабельності зернових господарств тощо. 
В основі макроекономічного підходу до визначення ефективності галузі насінництва у центрі 

уваги знаходиться зернове господарство, як наслідок впливу організаційно-економічних та виробничо-
господарських відносин системи насінництва на зерновий комплекс держави. При макроекономічному 
підході підвищення ефективності системи насінництва зернових культур є результатом підвищення 
рівня продуктивності виробничих процесів і в зерновому господарстві характеризується 
функціональною залежністю: чим краще використовується високоякісний посівний матеріал та сортові 
ресурси, тим нижчі сукупні затрати процесу зерновиробництва, тим вищий загальний рівень 
ефективності виробництва зернових культур. 

При мікроекономічному аспекті оцінки ефективності насінництва зернових культур у центрі уваги 
знаходиться ефективність функціонування насіннєвого господарства та господарсько-економічні 
відносини суб’єктів галузі насінництва зернових культур. З мікроекономічної точки зору ефективність 
системи насінництва зернових культур проявляється в таких показниках, як: 
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- рівень рентабельності (збитковості) діяльності насіннєвого господарства з виробництва 
насіння зернових культур; 

- рівень рентабельності галузі насінництва зернових культур в розрізі ланок системи – добазове, 
базове та сертифіковане насінництво; 

- обсяг прибутку від реалізації кондиційного насіння зернових в розрахунку на одне 
господарство, одиницю посіву, одиницю валового збору; 

- рівень рентабельності окремих сортів, генерацій та культур виробленого та реалізованого 
кондиційного насіння зернових культур. 

У галузі насінництва зернових культур, у ринкових умовах ведення агробізнесу однією з 
найважливіших проблем є стабілізація фінансово-економічного стану насіннєвих господарств та процес 
товаропросування кондиційного насіння зернових культур від виробника до кінцевого споживача. 

Незважаючи на те, що в економічній науці сутність ефективності трансформується у поняття 
економічної ефективності, набуваючи специфічної та своєрідної форми вияву, доцільно відмітити, що 
економічна ефективність – лише один із різновидів ефективності функціонування суб’єктів ринкової 
економіки. 

Здійснюючи аналіз ефективності насінництва з мікроекономічної точки зору в системі 
насінництва зернових культур, як в окремій організаційно-економічній галузі сільського господарства 
доцільно виділяти декілька видів ефективності, зокрема: агротехнічну, економічну, маркетингову, 
соціальну та екологічну (рис. 2). Кожний з вказаних видів ефективності галузі повинен 
характеризуватись системою економічних показників. 

Технологічна ефективність насінництва зернових культур безумовно повинна виступати вихідною 
серед перелічених видів ефективності галузі. Її сутність проявляється в результативності процесу 
взаємодії факторів виробництва з живими організмами, які використовуються в галузі насінництва. Тому 
кількісно, технологічна ефективність проявляється в урожайності сорту та генерації насіння тієї чи іншої 
зернової культури. Внаслідок дії природних факторів виробництва – родючості ґрунту, природно-
кліматичних умов виробництва та біологічних особливостей живих організмів – сорту, гібриду, генерації, 
технологічна ефективність досягається за різних затрат виробничих ресурсів. І навпаки, за однакових 
затрат виробничих ресурсів можна отримати різну врожайність та валові збори сортового насіннєвого 
зерна. Тобто, тут має місце технологія виробничих процесів (якість ґрунту, норма висіву насіння, обсяг 
внесення мінеральних та органічних добрив, система захисту рослин тощо). 

 

 
Рис. 2. Ефективність виробництва насіння зернових культур 

 
Технологічну ефективність насінництва доцільно оцінювати такими показниками: питома вага 

насінницьких посівів у загальній структурі площі посіву та зібраній площі по господарству, валовим 
збором сортів та генерацій насіння з 1 га зібраної площі, валовим збором насінницької продукції в 
розрахунку на одиницю затрат виробництва, на одного працівника насіннєвого господарства, на одну 
людино-годину прямих затрат праці, обсягом виробленого товарного насіння на одиницю вартості 
основних та оборотних фондів, обсягом внесення мінеральних та органічних добрив, а також засобів 
захисту рослин в розрахунку на одиницю площі посіву та на одиницю валового збору сортового 
насіння тощо. 
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Економічну ефективність насінництва, на відміну від агротехнічної ефективності, доцільно 
оцінювати за допомогою вартісних показників ефективності функціонування галузі. На рівні 
насіннєвого господарства, економічна ефективність повинна проявлятись у зниженні собівартості та у 
підвищенні конкурентоспроможності та прибутковості виробленого товарного насіння тієї чи іншої 
зернової культури. 

Економічну ефективність виробництва кондиційного насіння зернових культур оцінюють за 
допомогою таких показників: виробничою собівартістю сортів та генерацій виробленого насіння; 
вартістю валової продукції насінництва (товарного насіння) за фактичними цінами в розрахунку на 
одиницю посівної площі, вартістю виробленого насіння в розрахунку на одиницю затрат виробництва, 
на одного середньорічного працівника, на одиницю прямих затрат праці, на одиницю вартості 
основних засобів. Узагальнюючим показником економічної ефективності галузі насінництва виступає 
рівень рентабельності виробленого та реалізованого насіння в розрізі культури, сорту та генерації. 

В умовах ринкових економічних відносин в галузі насінництва зернових культур, з позицій 
ведення агробізнесу, важливого значення набуває маркетингова ефективність. Ефективність 
маркетингових заходів повинна виступати найважливішою та найбільш пріоритетною серед всіх видів 
ефективності галузі. Цю позицію відстоюють ряд вчених економістів, зокрема Пазій І.П., Бабарика Г.М. 
та ін. стверджують, що у ринкових умовах на першому плані виступає етап реалізації, його 
маркетинговий обсяг, який суттєво впливає на інші етапи незалежно від культури, сорту чи репродукції 
(генерації) [7, с. 113]. 

За визначенням одного з основоположників маркетингу Ф. Котлера, маркетинг – це вид людської 
діяльності, направлений на задоволення нужд та потреб за допомогою обміну [8, с. 9]. Виходячи з 
цього, можна стверджувати, що маркетинг на ринку насіння зернових культур повинен виступати як 
вид людської діяльності у сфері агропромислового виробництва, спрямованої на задоволення попиту 
зерновиробників на високоякісний посівний матеріал шляхом обміну. Маркетинг виступає як важливий 
інструмент ефективного налагодження каналів для реалізації високоякісного насіння, створення 
необхідної системи сервісу, проведення цілеспрямованих рекламно-збутових акцій, забезпечуючи 
оптимальне співвідношення між попитом і пропозицією [9, с. 101]. Для оцінки маркетингової 
ефективності насінництва зернових культур необхідно провести аналіз комплексу маркетингу 
(маркетинг-мікс), який повинен включати: 

- аналіз товарної номенклатури; 
- аналіз цін на сорти, гібриди та генерації кондиційного насіння; 
- аналіз дистрибуції; 
- аналіз товаропросування. 
Соціальна ефективність як на рівні насіннєвого підприємства, так і на рівні всієї галузі 

насінництва, повинна проявлятись у задоволенні потреб трудового колективу, у засобах та умовах 
життєзабезпечення виробничого персоналу, зайнятого у насінництві, створенні їм достойних умов 
праці і проживання. 

Соціальна ефективність насінництва зернових культур повинна визначатись за допомогою таких 
соціальних індикаторів, як: 

- рівень заробітної плати та динаміка її підвищення; 
- обсяг соціальних виплат та компенсацій на відпочинок, оздоровлення та організацію дозвілля; 
- умови праці і тривалість робочого дня без зменшення заробітної плати; 
- ліквідація важкої і непрестижної ручної праці, особливо в первинних ланках насінництва; 
- умови підвищення освітнього і професійного рівня працівників галузі насінництва; 
- стан соціальних стандартів та побутових умов трудового персоналу. 
Екологічна ефективність насінництва характеризується обсягом проведення земле захисних 

заходів, забезпеченням розширеного відтворення економічної родючості ґрунту, динамікою вмісту 
гумусу в ґрунті (якістю ґрунту), темпами стану відтворення компонентів навколишнього середовища та 
виробництвом екологічно чистої продукції. В процесів виробництва товарного насіння екологічна 
ефективність набуває особливого значення, оскільки від якості посівного матеріалу залежать споживчі 
характеристики кінцевого продукту. 

Ефективність діяльності насіннєвого господарства формується під дією численних внутрішніх 
(суб’єктивних) та зовнішніх (об’єктивних) факторів впливу. Основні з них наведені на рис. 3. 

Від стану матеріально-технічної бази залежить ефективність використання основного капіталу 
насіннєвого господарства. Належна забезпеченість основними засобами, фізичний та моральний 
рівень їх зношеності позначається на інтенсивності процесу виробництва кондиційного насіння. 
Особливого значення серед наведених факторів впливу на ефективність насіннєвого господарства 
займає характеристика виробничих технологій. Від технології виробництва в насінництві (норма висіву 
насіння, система захисту рослин, обсяги внесення поживних речовин, сортозаміна, сортооновлення 
тощо) залежить рівень інтенсифікації виробничих процесів в насінництві зернових культур, що в 
кінцевому результаті позначається на собівартості виробленого насіння, його якісних характеристиках 
та інших параметрах конкурентоспроможності. 
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Рис. 3. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на ефективність діяльності насіннєвого 
господарства 

 
Від персоналу насіннєвого підприємства, рівня його кваліфікації залежить ефективність 

використання трудових ресурсів, що позначається на продуктивності праці в галузі насінництва. 
Спеціалізація насіннєвого підприємства (виробництво добазового, базового та сертифікованого насіння 
зернових культур) та організаційно-правова форма господарювання впливають на інвестиційну 
привабливість господарства та можливість отримання кредитів, що в свою чергу дозволяє здійснювати 
реорганізацію та модернізацію матеріально-технічної бази та покривати потреби у виробничих ресурсах 
(насіння, добрив, засобів захисту рослин). Без сумніву ефективність виробничої діяльності значною мірою 
залежить від ефективності управлінських рішень та системи управління. 

В умовах ринкової конкуренції важливого значення набуває ефективна система маркетингу 
насіння зернових культур, від ефективності функціонування якої залежить процес товаропросування 
та збуту кондиційного посівного матеріалу. 

Висновки з даного дослідження. З вище наведеного можна зробити наступні висновки: 
• чим вища ефективність галузі насінництва, тим нижчі сукупні затрати процесу 

зерновиробництва, тим більша конкурентоспроможність виробленого вітчизняного товарного зерна; 
• ефективність галузі насінництва треба розглядати в різних ланках, зокрема: агротехнічна, 

економічна, маркетингова, соціальна та екологічна; 
• кожен із запропонованих видів ефективності має бути оцінений (характеризуватись) системою 

показників, які крім загальноприйнятих підходів повинні враховувати особливості галузі насінництва; 
• ефективність діяльності насіннєвих господарств зумовлена сукупністю внутрішніх та зовнішніх 

чинників, серед яких ключовими є матеріально-технічне забезпечення, технологія виробничих процесів, 
нормативно-правова база та стан ринку. При її дослідженні треба звертати увагу на розклад даних 
чинників в динаміці, з врахуванням як внутрішньо організаційних змін, так і змін в зовнішньому середовищі. 
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Анотація 

В статті висвітлено теоретичні основи ефективності виробництва та проаналізовані 
основні її види. Досліджено основні чинники впливу на ефективність діяльності насіннєвого 
господарства та представлено особливості розрахунку показників виробництва кондиційного 
насіння зернових культур. 

Ключові слова: ефективність виробництва, кондиційне насіння, зернові культури, 
технологічна, економічна, маркетингова ефективність. 

 
Аннотация 

В статье освещены теоретические основы эффективности производства и 
проанализированы основные ее виды. Исследованы основные факторы влияния на эффективность 
деятельности семенного хозяйства и представлены особенности расчета показателей 
производства кондиционных семян зерновых культур. 

Ключевые слова: эффективность производства, кондиционные семена, зерновые культуры, 
технологическая, экономическая, маркетинговая эффективность. 

 
Annotation  

In the article the theoretical basis of efficiency and analyzed its basic types. Study the main factors 
influencing the effectiveness of the seed sector and presents features calculation of indicators the production 
of certified seed cereal crops 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Зростання ролі окремих суб'єктів господарської діяльності, 

необхідність їхньої цілеспрямованої взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем у рамках 
окреслених методами державного і регіонального регулювання, ставить проблему формування 
стратегії інноваційного розвитку, яка повинна орієнтувати інноваційну, інвестиційну, маркетингову і 
виробничо-збутову діяльність господарюючих суб'єктів на виявлення і всебічне використання існуючих 
і перспективних ринкових можливостей, підтримуючи визначений баланс зовнішніх і внутрішніх 
можливостей розвитку, з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і 
перспективних доходів. 

У зв'язку з цим досить гострою є проблема своєчасного просування інноваційних можливостей, 
концентрації ресурсів, оперативного управління інноваційним процесом при мінімальному ризику від 
невірного вибору інноваційного напрямку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослідження і вирішення питань 
інноваційного розвитку підприємств зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Антонюк Л. [1], 
Буднікевич І. [2], Гальчинський А., Геєць В. [3], Гриньов А. [4], Гриньова В., Краснокутська Н. [5], 
Лапін Н. [6], Лапко О., Осецький В., Харів П. [7], Черваньов Д. [8]. 

Однак до сьогодні так і не вдалося пов’язати інноваційний розвиток з інноваційним потенціалом 
та інноваційною стратегією підприємства з позицій не тільки підвищення, а й, в першу чергу, вибору та 
реалізації обраної стратегії на основі науково обґрунтованої  методики. 
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Постановка завдання. Метою даної статті є розгляд питання вдосконалення методики 
формування та реалізації інноваційної стратегії як ефективної складової стратегічного управління, 
визначення рівня інноваційного потенціалу промислового підприємства та вдосконалення на цій 
основі існуючих методик оцінки стратегічних альтернатив. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиної інноваційної стратегії для всіх організацій 
не існує. Кожна організація навіть однієї галузі унікальна, тому і визначення стратегії її діяльності 
також оригінальне, бо залежить від позиції підприємства на ринку, його потенціалу, динаміки розвитку, 
поведінки конкурента, стану економіки, соціального середовища і багатьох інших чинників.  

Отже вибір стратегії інноваційної діяльності – це складний процес, який потребує врахування 
значної кількості різноспрямованих факторів.  

На основі вищевикладеного пропонуємо методику вибору інноваційної стратегії, яка охоплює 
три етапи:  

1) Визначення сукупного інтегрального індикатора інноваційного потенціалу (Іін.п). Сукупний 
інтегральний індикатор визначається як середнє арифметичне інтегральних індикаторів інноваційного 
потенціалу: 

           (1) 
 
 
де nІ – загальна кількість інтегральних індикаторів; 
Ікп – інтегральний індикатор кадрового потенціалу підприємства; 
Імтп – інтегральний індикатор матеріально-технічного потенціалу підприємства; 
Іфеп – інтегральний індикатор фінансово-економічного потенціалу підприємства; 
Інп – інтегральний індикатор наукового потенціалу підприємства; 
Імп – інтегральний індикатор маркетингового потенціалу підприємства; 
Ііп – інтегральний індикатор інфраструктурного потенціалу підприємства; 
Іоуп – інтегральний індикатор організаційно-управлінського потенціалу підприємства; 
Ірп – інтегральний індикатор ринкового потенціалу підприємства; 
Іімп – інтегральний індикатор інформаційного потенціалу підприємства. 
2) Визначення інтегрального індикатора адаптивності потенціалу інноваційної діяльності (Іад.п). 

Адаптивна складова є основою для прийняття саме стратегічних інноваційних рішень. Тому для оцінки 
адаптивної складової пропонується ввести поняття «інтегрального індикатора адаптивності 
потенціалу інноваційної діяльності» (Іад.п), який буде показувати, наскільки існуючі на момент оцінки, 
відповідно, виробничі, фінансові, кадрові, інфраструктурні та інші можливості підприємства 
пристосовані до інноваційних змін та непередбачуваних вимог зовнішнього середовища, тобто як 
швидко можуть реалізовуватися альтернативні або незаплановані інноваційні рішення у межах 
обраної стратегії інноваційної діяльності. 

3) Безпосередньо вибір стратегії. При різних сполученнях значень інтегральних показників Іін.п та 
Іад.п можемо сформувати матрицю вибору інноваційних стратегій, яка матиме такий вигляд (рис. 1): 
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  Значення інтегрального індикатора адаптивності потенціалу інноваційної 
діяльності (Іад.п) 

 
Рис. 1. Система вибору стратегії інноваційної діяльності підприємства 

Джерело : розроблено автором 
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Дана методика була апробована на українських підприємствах, що входять до Державного 
авіабудівельного концерну «Антонова»: ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені 
О. К. Антонова», Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, ДП «Київський 
авіаційний завод «Авіант» та ДП «Завод 410 цивільної авіації». Період дослідження охоплював 3 роки, 
з 2007 по 2009 рік. 

За результатами розрахованих інтегральних та сукупних показників інноваційного потенціалу та 
адаптивності підприємства, за запропонованою у статті методикою, було визначено альтернативні 
стратегії інноваційної діяльності досліджуваних підприємств. Положення підприємств на матриці 
стратегій та вектори змін їх інноваційної діяльності протягом 2007-2009 рр. представлені на рис. 2. 

 

 
 

 
Рис. 2. Стратегічні зміни та напрямки розвитку інноваційної діяльності підприємств, що 

входять до складу Державного авіабудівельного концерну «Антонов» у 2007-2009 рр. 
 
Запропонована стратегія спрямована на захист вигідних позицій на ринку авіабудівної 

промисловості. Ця стратегія близька підприємству тому, що потребує наявності та використання 
значних виробничих потужностей, щоб займати лідируючі позиції на ринку, вигідного географічного 
положення, закріплення позитивного іміджу фірми у споживачів. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами аналізу, ДП «Авіаційний науково-
технічний комплекс імені О. К. Антонова» з 2007 по 2009 рік дотримується стратегії 
«випереджувальних ударів». За спрямованістю вектора можна сказати, що хоч показники діяльності 
підприємства і мали незначний спад у 2008 році, але у 2009 році втрачені позиції було відновлено і 
його діяльність тепер чітко направлена на перехід до наступальної стратегії. При чому для цього 
підприємству достатньо лише в незначній мірі підвищити свій інноваційний потенціал, що, за наявності 
потужної наукової, кадрової, інфраструктурної та інформаційної складової, буде не важко. 

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство з 2007 по 2009 рік реалізувало 
стратегію диференціації, яка полягає у здійсненні фірмою удосконалень, модернізації і модифікації 
продукту. Так, насправді, можливість перебування на такій стратегічній позиції забезпечується лише 
набутим за радянські роки значним виробничим потенціалом та наявним на підприємстві, як і на усіх 
підприємствах даної галузі в Україні, висококваліфікованим і інноваційно-активним персоналом. 
Підприємство досить давно відносять до збиткових, адже виробничі потужності і технології скоро 
застаріють настільки, що жодних державних коштів не вистачить на їх відновлення. Дану ситуацію 
відображає і положення векторів на матриці, вони показують, що позиція підприємства за 3 роки на 
ринку практично не змінилася, а довжина векторів говорить про відсутність спроб до нарощення 
наявного інноваційного потенціалу. 

ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» протягом 2007-2008 років також реалізувало стратегію 
диференціації. Однак у 2009 році підприємство спромоглося мобілізувати всі наявні резерви для 

Значення інтегрального індикатора адаптивності потенціалу інноваційної 
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підвищення інноваційного потенціалу і переходу до стратегії «випереджувальних ударів». Хоча 
позиції, порівняно з іншими підприємствами, що знаходяться в зоні даної стратегії досить низькі, 
перспективи розвитку підприємством вже намічено. 

ДП «Завод 410 цивільної авіації» так само, як і ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені 
О. К. Антонова» протягом 3-х років займає впевнені позиції у зоні стратегії «випереджувальних 
ударів». Однак колосальний науковий потенціал даного підприємства ставить його у більш вигідні 
позиції щодо інноваційного розвитку. Стрімка стратегія прямування до лідерських позицій на ринку 
відображається і направленістю та довжиною векторів, порівняно з іншими підприємствами. 
Правильне використання зазначеної стратегії за умов нарощення необхідного інноваційного 
потенціалу, вигідної підтримки з боку держави, дасть можливість підприємству зайняти лідируючі 
позиції у даній галузі, забезпечивши при цьому підґрунтя для загального підйому економіки країни. 
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Анотація 

У статті запропонована матрична методика вибору інноваційної стратегії підприємства на 
основі визначення сукупного інтегрального індикатора інноваційного потенціалу, розрахованого за 
допомогою інтегральних індикаторів кадрового, матеріально-технічного, фінансово-економічного, 
наукового, маркетингового, інфраструктурного, організаційно-управлінського, ринкового, 
інформаційного потенціалу та інтегрального індикатора адаптивності потенціалу інноваційної 
діяльності. 

Ключові слова: інноваційна стратегія, інноваційний потенціал, індикатор, інтегральний 
індикатор, матриця альтернативних стратегій, інноваційний розвиток. 

 
Аннотация 

В статье предложена матричная методика выбора инновационной стратегии предприятия 
на основе определения совокупного интегрального индикатора инновационного потенциала, 
рассчитанного с помощью интегральных индикаторов кадрового, материально-технического, 
финансово-экономического, научного, маркетингового, инфраструктурного, организационно-
управленческого, рыночного, информационного потенциала и общин интегральных индикаторов 
адаптивности потенциала инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационный потенциал, индикатор, 
интегральный индикатор, матрица альтернативных стратегий, инновационное развитие. 

 
Аnnotation  

The article proposed matrix method of choice of innovation strategy, based on the determination of the 
total integral indicator of innovation potential, calculated using the integral indicators of personnel, logistical, 
financial, economic, scientific, marketing, infrastructure, organizational management, market, information 
potential and the integral indicator adaptability potential of innovation. 

Key words: innovation strategy, innovation capacity, indicators, the integral indicator, the matrix of 
alternative strategies, innovative development. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЮЧИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. В останні роки в Україні відбувається занепад сільських територій, 

який обумовлений низкою факторів, зокрема таких, як ускладнення соціально-економічної ситуації в 
країні в результаті реформування її економіки та загострення політичної кризи. Та чи не 
найважливішим фактором стали проблеми функціонування діючих сільськогосподарських 
підприємств, загострення яких зумовили безробіття і руйнування соціальної інфраструктури на селі та 
трудову міграцію селян. Все це є загрозою не тільки продовольчій безпеці держави, але й 
національній безпеці України загалом. Викладене засвідчує, що тема цієї статті є актуальною, 
потрібною і своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку сільських територій активно 
досліджуються в Інституті регіональних досліджень НАН України. Серед доробку вчених цього 
Інституту – монографія Є. І. Бойка, І. Р. Залуцького, Х. М. Притули та ін. «Розвиток сільських територій 
(стан, проблеми, перспективи)» [1], у якій основна увага приділена вивченню питань сучасного стану 
розвитку сільських територій, бар’єрів їх розвитку, та завдань, які потребують пріоритетного 
розв’язання. Хоча підвищена увага була приділена сільським територіям Золочівського та 
Старосамбірського районів Львівської області та Верховинського району Івано-Франківської області, 
про що засвідчує здійснення анкетного опитування мешканців та експертів, що проживають саме на 
цих територіях, вченим вдалося виявити ті особливості розвитку сільських територій, які є 
характерними для Львівської області та Карпатського регіону загалом. 

Крім того, на увагу заслуговує науково-аналітична доповідь В. В. Борщевського, Х. М. Притули, 
В. Є. Крупіна, І. М. Куліша «Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі 
Карпатського регіону)» [2], в якій розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій 
України, а також виявлено основні чинники впливу на формування та використання виробничого і 
соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій; проаналізовано 
демографічні, економічні та інституційні аспекти функціонування сільських територій України. 

В цілому дослідженням проблем розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті 
розвитку сільських територій займалися такі вчені, як: І. Ф. Баланюк, М. О. Барановський [3], 
П. С. Березівський, О. М. Бородіна [4], М. Х. Вдовиченко, Д. О. Грабовський [5], О. М. Могильний, 
О. М. Онищенко, М. К. Орлатий, О. І. Павлов [6], В. П. Рябоконь [7], П. Т. Саблук, І. В. Сембай [8], 
В. В. Юрчишин та ін. 

Окрім того, великий резонанс викликав круглий стіл на тему «Розвиток сільських територій 
України: стан, проблеми, перспективи», який відбувся в Інституті регіональних досліджень НАН 
України 26 жовтня 2011 р., що свідчить про актуальність зазначеної проблеми і необхідність 
ґрунтовних досліджень в цьому напрямку. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблем функціонування діючих 
сільськогосподарських підприємств як фактора розвитку сільських територій Львівської області та 
окреслення підходів до їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В соціально-економічному житті України сільські 
території займають особливе місце, оскільки на них проживає третина населення держави і припадає 
90% її площі. Значимість цих територій зумовлена і тим, що саме вони формують продовольчу 
безпеку та сприяють нарощуванню експортного потенціалу країни. Це, безперечно, робить розвиток 
сільських територій одним із головних пріоритетів державної політики, спрямованої на підвищення 
стандартів життя сільського населення, зростання ефективності функціонування АПК, покращення 
стану навколишнього середовища та покращення якості людського капіталу [2]. 

Розвиток сільських територій тісно пов'язаний із ефективністю функціонування 
сільськогосподарських підприємств. Так, розподіл діючих сільськогосподарських підприємств 
Львівської області за площею сільськогосподарських угідь у 2010 р. представлено на рис. 1. 

Як це не дивно, 157 підприємств із 488 діючих сільськогосподарських підприємств працює без 
власних сільгоспугідь. Загалом же, як свідчать дані рис. 2, площа сільгоспугідь сільськогосподарських 
підприємств зменшилася із 1139,3 тис. га у 1990 році до 469,4 тис. га у 2010 році, тобто в 2,4 рази. 
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Натомість спостерігається зростання площі сільгоспугідь в господарствах населення в 5,5 рази 
протягом 1990-2010 років, причому за період останніх десяти років – лише на 23%.  

 

 
 

Рис. 1. Розподіл діючих сільськогосподарських підприємств Львівської області за 
площею сільськогосподарських угідь у 2010 р. 

 
 

 
 

Рис. 2. Площа сільськогосподарських угідь у Львівській області  
(1990-2010 рр.) 

 
Також варто зазначити, що площа ріллі у сільськогосподарських підприємств в два рази менша, 

ніж у господарств населення: 272,9 тис. га проти 523,5 тис. га у 2010 році (рис. 3). 
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Рис. 3. Площа ріллі у Львівській області (1990-2010 рр.) 

 
Якщо аналізувати Львівську область, то найбільшу частку сільськогосподарської продукції в 

Карпатському регіоні виробляють суб’єкти саме цієї області – 37,89%; для порівняння: Закарпатська – 
19,51%, Івано-Франківська – 23,31% і Чернівецька – 19,29% [2, c. 24]. При цьому частка області у 
виробництві продукції рослинництва становить 39,79%, а у виробництві продукції тваринництва – 
36,14%.  

Як свідчать дані рис. 4, посів зернових культур сільськогосподарськими підприємствами області 
зменшився із 298,2 тис. га у 1990 р. до 132 тис. га у 2010 р., а кормових культур – із 354, 2 тис. га до 
22, 6 тис. га, тобто в 15,7 рази; натомість зросли посіви ріпаку. 

 
 

Рис. 4. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур 
сільськогосподарських підприємств на Львівщині протягом 1990-2010 рр. 
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Якщо ж аналізувати структуру посівних площ господарств населення регіону (рис. 5), то варто 
відмітити протилежні тенденції: зростає посів і зернових (в 20,7 рази протягом 1990-2010 рр.), і 
кормових (в 2,8 рази за аналогічний період) культур; значні посівні площі виділяються під картоплю.  

 

 
 

Рис. 5. Структура посівних площ основних сільськогосподарських культур господарств 
населення на Львівщині протягом 1990-2010 рр. 

 
Також слід відзначити, що 796,1 тис. га із 1032,2 тис. га сільськогосподарських угідь належить 

громадянам, тобто 77% (рис. 6). Найменша частка належить сільськогосподарським кооперативам – 
лише 0,3%. 10,5% належить сільськогосподарським товариствам, майже 5% – фермерським 
господарствам, 2,6% – іншим недержавним сільськогосподарським підприємствам, 2,5% – 
колективним сільськогосподарським підприємствам і 2% – державним сільськогосподарським 
підприємствам. Така ситуація в першу чергу пояснюється тим, що значна кількість як економічно 
активного, так і неактивного населення регіону здійснює сільськогосподарську діяльність саме на 
присадибних ділянках, з метою забезпечення власних потреб, що зумовлено саме відсутністю 
альтернатив у виборі видів економічної діяльності та джерел отримання доходів. 

 

 
Рис. 6. Розподіл сільськогосподарських угідь господарств Львівської області, які 

займаються сільськогосподарським виробництвом, на кінець 2010 року (тис. га.) 
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Так, господарства населення станом на кінець 2010 року забезпечили 77,9% продукції 
рослинництва і 69,6% продукції тваринництва у виробництві сільськогосподарської продукції в 
Львівській області [2, с. 29]. Тому досить актуальним залишається питання створення нових робочих 
місць на сільських територіях, відновлення соціальної інфраструктури села та заохочення інвесторів. 

Варто відзначити достатньо високий рівень економічної ефективності (рентабельності) 
сільськогосподарських підприємств регіону, що довгий час характеризувався збитковістю, і лише 
протягом декількох останніх років (2007-2010 рр.) вийшов на показники 22-27% (табл. 1). 

Таблиця 1  
Динаміка рівня рентабельності продукції сільськогосподарських підприємств Львівської 

області протягом 1995-2010 рр. (%) [2] 
 

Рік 
Область 

1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Львівська 14,9 -18,2 7,9 34,0 24,0 22,4 27,6 

 
Отже, проведений аналіз ще раз підтвердив тезу про те, що сільськогосподарський потенціал 

Львівщини здатний забезпечувати потреби не лише власного населення, але й формувати експорт 
агропромислової продукції, причому не лише сировини, а й готової продовольчої продукції. Тому, 
задля розвитку сільських територій, підтримка сільського господарства повинна бути визначальним 
напрямом державної політики і сприяти оптимізації структури сільськогосподарського виробництва. 

Хоча, як зазначається в Концепції Державної цільової програми сталого розвитку сільських 
територій на період до 2020 року, подолання деградації сільських територій може відбуватися двома 
варіантами [9]. Проте, коли ближче ознайомитися з цими варіантами, то цілком очевидно, що 
фактично варіантів немає. Бо хіба можна назвати варіантом так званий перший варіант, який 
«характеризується недостатнім фінансуванням розвитку сільських територій, зокрема соціальної 
інфраструктури, декларуванням соціальних, економічних і екологічних заходів, за відсутності реальних 
механізмів їх здійснення» [9]. Очевидно, що це не варіант. Тим не менше в Концепції Державної 
цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року стверджується, що «за 
умови реалізації такого варіанта не забезпечується розв'язання основних проблем розвитку сільських 
територій, зокрема в частині зайнятості сільського населення та руйнівних процесів соціальної 
інфраструктури у сільській місцевості» [9]. 

Другий варіант, згідно із згаданою Концепцією «передбачає визначення стратегії сталого 
розвитку сільських територій на основі оптимізації їх соціальної і виробничої інфраструктури, 
підвищення рівня зайнятості сільського населення, зменшення трудової міграції, підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, нарощування його обсягів, покращення 
якості і безпеки сільськогосподарської продукції, охорони довкілля та відтворення природних 
ресурсів» [9]. При цьому стверджується, що оптимальним є саме другий варіант, оскільки він «дасть 
змогу подолати кризову ситуацію в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку сільських 
територій» [9]. 

На жаль, шляхи та підходи до реалізації другого варіанту є розмитими, а заходи – 
неконкретними. Адже не конкретизується яким чином передбачається створити сприятливі умови для 
проживання населення на сільських територіях, а такі завдання, як забезпечення економічної 
ефективності аграрного виробництва та підвищення його конкурентоспроможності, підтримка 
сільськогосподарських підприємств, особистих селянських і фермерських господарств та 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та ін., є просто декларативними.  

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження діяльності сільськогосподарських 
підприємств регіону ще раз підтверджує необхідність диверсифікації і забезпечення достатньо 
високого рівня ефективності сільськогосподарської діяльності задля вирішення основних проблеми 
розвитку сільських територій. Крім того, слід забезпечити практичну реалізацію основних положень 
державних і регіональних програм, пов’язаних з розвитком сільських територій, оскільки більшість із 
них на сьогодні носять переважно декларативний характер або не підкріплені необхідними 
фінансовими ресурсами, що ускладнює або унеможливлює їх виконання. 

Основними напрямами розвитку сільських територій, як свідчить досвід Європейського Союзу, 
повинні стати: 

– діяльність у туристичній сфері, зокрема агротуризму; 

– виробництво енергії на основі відновлювальних джерел; 

– діяльність у сфері культури, мистецтва та національно-етнічної спадщини; 

– впорядкування земельних угідь та покращення ландшафтів; 

– розвиток соціальних послуг; 
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– здійснення віддаленого надання послуг (інформаційних, торгівельних, науково-дослідних 
тощо) шляхом використання мережі Інтернет [10]. 
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Анотація 

В статті досліджено діяльність сільськогосподарських підприємств Львівської області. 
Встановлено, що більшість положень державних і регіональних програм, пов’язаних з розвитком 
сільських територій, носять декларативний характер або не підкріплені необхідними фінансовими 
ресурсами, що ускладнює або унеможливлює їх виконання. 

Ключові слова: сільські території, сільськогосподарські підприємства, регіон, програма. 
 

Аннотация 
В статье исследовано деятельность сельскохозяйственных предприятий Львовской 

области. Установлено, что большинство положений государственных и региональных программ, 
связанных с развитием сельских территорий, носят декларативный характер или не 
подкрепленные необходимыми финансовыми ресурсами, что осложняет или делает невозможным 
их выполнение. 

Ключевые слова: сельские территории, сельскохозяйственные предприятия, регион, 
программа. 

Annotation 
In the article investigational activity of agricultural enterprises of the Lvov area. It is established that 

the majority of most positions of the government and regional programs, rural territories related to 
development, carry declarative character or not supported necessary financial resources, that complicates or 
does impossible their implementation. 

Key words: rural territories, agricultural enterprises, region, program. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

 
Постановка проблеми. Більшість матеріальних благ, які використовуються для особистих 

потреб, населення отримує через торгівлю. Ринкова система господарювання, яка формується в 
Україні, обумовлює зміну форм та методів управління економікою підприємства, зокрема 
торговельних підприємств, вимагає наукових підходів до визначення ресурсного забезпечення та 
підвищення його ефективності. При цьому управління та регулювання розвитку підприємств торгівлі 
потребує створення дієвих організаційно-економічних механізмів забезпечення ефективного 
функціонування та використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання, тому дослідження 
цієї проблеми на сучасному етапі розвитку торгівельних підприємств є досить актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ресурсного забезпечення діяльності 
підприємства, залежності між обсягом, складом ресурсів та досягнутими результатами діяльності, 
оцінки достатності ресурсного потенціалу для досягнення запланованих показників діяльності 
традиційно знаходилися у центрі уваги багатьох дослідників, серед яких виділяються такі як: 
Авдєєв В., Бланк І. О., Воробйова Ю. М., Голуб Н. Г., Гончаров  Н. П., Краснокутська Н. С., Лапін Є. В., 
Мазаракі А. А., Міщенко Н. Г., Новіцький В. Є., Педченко Н. С., Підлісецький Г. М., Сердак С. Є., 
Федонін О. В., Фесенко І. А. та ін.  

Різноманітні методичні підходи до характеристики ресурсів торговельного підприємства, що 
наведені в економічній літературі, дають можливість виділити елементарні ресурси (труд, капітал, 
активи) та диспозиційні ресурси, тобто управлінські ресурси, здатність людини (суб’єкта управління) 
комбінувати елементарні фактори для досягнення елементарних цілей і завдань розвитку системи, 
виконання функцій управління її діяльністю. Загальною ознакою забезпечення ресурсами визнається 
потенційна можливість їх залучення до торгівельного процесу, а також обмеженість обсягу та складу 
їх використання при заданому рівні розвитку підприємства. 

Означені підходи стали теоретичною базою для практичних досліджень з питань ресурсів та 
ресурсного забезпечення господарської системи в торгівлі. Проте недостатньо уваги приділено 
ефективності використання ресурсного потенціалу та механізмам їх забезпечення. 

Постановка завдання. Виходячи з вище наведеного, метою даної статті є розгляд основних 
видів ресурсів, визначення напрямів і заходів їх забезпечення та механізмів управління ними на 
підприємствах торгівлі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати проведених досліджень показують, що 
стан ресурсного потенціалу може бути описаний за допомогою кількісних та якісних характеристик. 
Кількісні характеристики необхідні для оцінки обсягів запасів ресурсів та швидкого їхнього зростання. 
Використання якісних характеристик дозволяє дати часткову або комплексну оцінку споживчих якостей та 
ефективності використання окремих видів ресурсів, а поняття комплексності можна застосувати для оцінки 
ступеня використання споживчих якостей окремих видів ресурсів у торговельному процесі, що є 
підґрунтям для пошуку внутрішніх резервів підвищення ефективності системи без додаткового залучення 
ресурсів. При цьому взаємозамінність ресурсів визначається їх поліфункціональністю, обумовлює межі 
заміщення одного ресурсу іншим залежно від його наявності, можливостей зростання, вартості залучення 
та інших чинників. Ступінь взаємозамінності ресурсів визначає можливості зниження видатків по їх 
використанню і відповідно – зростання прибутків залежно від співвідношення цін на окремі види ресурсів, 
що фактично склалося та дає можливість обґрунтувати напрям першочергових інвестиційних вкладень 
підприємства до розвитку ресурсної бази. 

Коло визначень ресурсного потенціалу підприємства дуже широке – від надзвичайно вузького 
його розуміння як річного обсягу виробництва продукції до таких загальних категорій, як соціально-
економічна система [1, с. 6]. Разом з тим, ресурсний потенціал є категорією, яка встановлює 
можливість управління ресурсами на визначених етапах їхнього розвитку. У самому загальному 
вигляді сутність управління визначається як процес цілеспрямованого, планомірного впливу на 
конкретну систему, здійснюваного різними методами з метою підтримки її у визначеному стійкому 
стані або переходу в новий бажаний стан відповідно до цілей підприємства з урахуванням властивих 
їй об’єктивних властивостей і закономірностей [2, с. 138].  

У межах формування ефективних механізмів управління та розвитку підприємств торгівлі доцільно 
виокремити найважливіші елементи ресурсного забезпечення суб’єктів господарювання торговельної 
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сфери, а також розробити відповідні організаційно-економічні заходи й обґрунтувати доцільність їх 
запровадження на підприємствах торгівлі Кіровоградської області щодо підвищення ефективності 
здійснення господарської діяльності та забезпечення розвитку у довготривалій перспективі.  

Проведені дослідження ресурсного забезпечення підприємств торгівлі Кіровоградської області 
дозволили виявити проблеми та недоліки їх використання, а саме: у забезпеченні товарними 
запасами, формуванні та використанні основних засобів торгівлі, оптимізації структури персоналу та 
забезпеченні фінансовими ресурсами.  

Розглянемо перший елемент ресурсного забезпечення – товарний запас, який «являє собою 
масу товарів, призначену для наступного продажу, що знаходиться в сфері обігу в процесі 
переміщення від виробництва до споживача» [3, с. 174]. 

З метою підвищення ефективності формування товарних запасів підприємств торгівлі 
Кіровоградської області, що забезпечують якість управління ними, запропоновано наступні 
організаційно-економічні заходи: 

– дослідження складу та структури товарних запасів, а також їх вплив на стан та динаміку 
активів підприємств торгівлі, їх оборотність та рентабельність, джерел фінансування запасів 
(особливо за рахунок позикових коштів та кредиторської заборгованості);  

– здійснення оцінки реального стану та ефективності використання товарних запасів 
підприємств торгівлі за умов інфляції; 

– зменшення диспропорцій асортиментних структур товарних запасів і товарообігу на 
підприємствах торгівлі, що дозволяє уникнути збитку на одиницю запасів і покращення їх 
фінансування; 

– дослідження ефективності управління товарними запасами підприємств торгівлі у розрізі 
конкурентних груп; 

– визначення взаємозв’язку між ефективністю управління товарними запасами та ефективністю 
діяльності підприємств торгівлі; 

– здійснення постійного моніторингу за станом та динамікою товарних запасів з урахуванням 
зміни чинників зовнішнього середовища (сталість економічного розвитку території, рівень інфляції, 
кон’юнктура споживчого ринку, рівень платоспроможності населення, обсяг споживчого кредитування 
населення тощо). 

При реалізації наведених заходів необхідно визначити асортиментну політику підприємства. При 
цьому треба зазначити, що «формування асортиментної політики підприємства спрямоване на найбільш 
повне задоволення попиту споживачів та забезпечення умов для прибуткової діяльності підприємства» [4, 
с. 26], що неможливе без ефективного забезпечення підприємства товарними запасами. 

Заключним етапом наведених вище заходів є контроль за виконанням поставлених завдань, що 
здійснюється на етапі управління товарооборотом. Цей процес полягає у порівнянні досягнутих 
результатів з плановими показниками, після чого вносяться необхідні корективи у попередньо розроблені 
плани та політику підприємства з метою забезпечення умов для використання розробленого плану 
товарообороту та отримання максимально можливого обсягу доходу і прибутку [5, с. 134].  

Відповідно до запропонованих заходів, політика управління товарними запасами підприємств 
торгівлі має базуватися на системі нормативів, що являють собою основу для забезпечення контролю 
товарних запасів, організації ефективного товаропостачання та визначення умов і джерел їх 
фінансування, враховуючи ступінь досягнення визначених цілей управління та розвитку, техніко-
технічної бази та фінансових можливостей підприємств торгівлі. 

Для здійснення ефективного процесу нормування товарних запасів для підприємств торгівлі 
нами пропонується використовувати ABC та XYZ-аналіз. При цьому необхідно обов’язково 
враховувати існуючі методи нормування товарних запасів, специфіку та особливості кожної товарної 
групи та можливості адаптації до умов підприємств торгівлі уже існуючих моделей управління 
товарними запасами. На наш погляд, найбільш прийнятними методами нормування товарних запасів 
для підприємств торгівлі є методи техніко-економічних розрахунків (для розрахунку нормативу 
товарних запасів для здійснення операційної діяльності), економіко-математичного моделювання (для 
розрахунку товарних запасів поповнення та страхової складової загального нормативу), економіко-
статистичних методів (для розрахунку товарних запасів, враховуючи оптимізацію витрат з організації 
та здійснення нормування). Використання запропонованих методів дозволить підприємствам торгівлі 
розробити ефективну політику управління товарними запасами, що забезпечить налагодження 
процесу планування та зниження сукупних витрат, пов’язаних з управлінням ними тощо. 

Враховуючи зазначене вище, пропонується схема управління ефективністю забезпечення 
товарними запасами підприємств торгівлі Кіровоградської області (рис. 1). 

Ця схема поєднує два рівні управління ефективністю забезпечення товарними запасами 
підприємств торгівлі: на макрорівні та мікрорівні. На першому рівні здійснюється діагностика чинників 
зовнішнього середовища, а на другому – оцінка товарних запасів. 
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Рис. 1. Схема управління ефективністю забезпечення товарними запасами підприємств 

торгівлі Кіровоградської області 
 
Важливим елементом ресурсного забезпечення підприємств торгівлі є також основні засоби 

торгівлі, які являють собою матеріальні засоби, що використовуються у торговельній діяльності 
впродовж не менше одного  року, вартість яких поступово зменшується у зв’язку із фізичним або 
моральним зносом. Необхідно зазначити, що у сучасних умовах основні засоби торгівлі тісно пов’язані 
із довготерміновою інвестиційною привабливістю підприємств торгівлі, тому їх ефективне формування 
потребує розробки відповідних організаційно-економічних заходів.  

З метою підвищення ефективності формування та використання основних засобів торгівлі, що 
забезпечують налагодження торговельної діяльності та функціонування підприємств торгівлі, 
запропоновано наступні заходи: 

– дослідження складу та структури основних засобів торгівлі, а також їх вплив на стан та 
динаміку активів підприємств торгівлі;  

– оцінка реального стану та ефективності використання основних засобів торгівлі, враховуючи 
різні методи оцінки їх вартості; 

– визначення оптимального співвідношення між активною та пасивною частинами основних 
засобів торгівлі; 

– розрахунок потреби у збільшенні обсягу основних засобів торгівлі, у тому числі власних та 
орендованих; 

– здійснення індексації основних засобів торгівлі, враховуючи рівень інфляції; 

– удосконалення амортизаційної політики; 

– дослідження ринку торговельного обладнання та комерційної нерухомості; 

– пошук джерел фінансування відтворення основних засобів торгівлі; 

– визначення взаємозв’язку між ефективністю управління основними засобами торгівлі та 
ефективністю діяльності підприємств торгівлі тощо. 

Для своєчасної реалізації наведених вище заходів та визначення системи дій пропонується 
схема управління ефективністю забезпечення основними засобами підприємств торгівлі. Вона 
складається з восьми етапів: 1 – аналіз стану та руху основних засобів торгівлі; 2 – удосконалення 
структури основних засобів торгівлі; 3 – оцінка ефективності використання основних засобів торгівлі; 4 
– визначення оптимального обсягу основних засобів торгівлі для здійснення операційної діяльності; 5 
– розробка амортизаційної стратегії; 6 – маркетингова діяльність на ринку торговельного обладнання 
та комерційної нерухомості; 7 – діяльність з інвестиційного забезпечення оновлення основних засобів 
торгівлі; 8 – отримання позитивного економічного результату. За цими етапами здійснюється процес 
формування оптимальної структури основних засобів торгівлі та забезпечується ефективне їх 
управління. Необхідно зазначити, що така схема управління може бути запроваджена суб’єктами 
господарювання торговельної сфери незалежно від організаційно-правової форми власності та 
обсягів діяльності, оскільки дозволяє здійснити усі необхідні заходи, починаючи із дослідження стану 
та руху основних засобів торгівлі і завершуючи визначенням позитивного економічного результату за 
відповідним методичним інструментарієм; на практиці це дозволить підприємствам торгівлі визначити 
оптимальний обсяг основних засобів відповідно до операційної діяльності, скоротити витрати на їх 
утримання (впроваджуючи гнучку амортизаційну політику, використовуючи лізинг торговельного 

Управління ефективністю забезпечення товарними запасами підприємств торгівлі 

Діагностика чинників 
зовнішнього середовища: 

сталість економічного 
розвитку території; 
рівень інфляції; кон’юнктура 
споживчого ринку; 
рівень платоспроможності 
населення; 
обсяги споживчого 
кредитування населення 
тощо. 

Оцінка товарних запасів на мікрорівні: 
дослідження складу та структури товарних запасів; 
аналіз ефективності використання товарних запасів; 
розробка системи нормативів товарних запасів; 
удосконалення та диференціація асортиментної структури товарних 
запасів відповідно до рівня доходів споживачів та конкурентних груп; 
формування ефективних партнерських зв’язків із постачальниками 
товарних ресурсів; 
розробка логістичної політики товарних запасів; 
обґрунтування обсягу фінансових ресурсів на формування товарних 
запасів; 
аналіз рівня доходності за асортиментними групами та вплив на кінцевий 
результат діяльності підприємства тощо. 
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обладнання, оренду площ), постійно удосконалювати рівень техніко-технологічного забезпечення 
процесу торгівлі.    

У сучасних умовах вирішальним елементом ресурсного забезпечення підприємств торгівлі є 
персонал. Бланк І. О. зазначає, що «вирізняльною особливістю підприємств торгівлі є великий обсяг 
трудових операцій, безпосередньо пов’язаних із обслуговуванням покупців і вимагаючий прямого 
контакту з ними. А ці операції важко піддаються механізації і автоматизації, що і визначає велику 
частку витрат живої праці (в загальній сумі витрат обігу роздрібних торговельних підприємств витрати 
на утримання персоналу складають 40-50%)» [6, с. 115]. А це, в свою чергу, потребує удосконалення 
процесу управління персоналом, включаючи такий напрям як його підготовка і перепідготовка. 

З метою підвищення ефективності формування персоналу підприємств торгівлі запропоновано 
наступні організаційно-економічні заходи: 

– дослідження складу, структури та руху персоналу підприємств торгівлі за різними 
класифікаційними ознаками, а також їх вплив на результати господарської діяльності;  

– оцінка ефективності використання персоналу підприємств торгівлі; 

– визначення оптимальної чисельності персоналу для різних напрямів господарської діяльності 
підприємств торгівлі; 

– удосконалення організаційно-управлінської структури підприємств торгівлі та вибір найбільш 
ефективної; 

– розробка системи мотивації та стимулювання персоналу підприємств торгівлі; 

– дослідження кон’юнктури ринку трудових ресурсів; 

– формування фінансового бюджету на управління персоналом; 

– визначення взаємозв’язку між ефективністю управління персоналом та ефективністю 
діяльності підприємств торгівлі тощо. 

Враховуючи зазначене вище, розроблено схему механізму формування персоналу для 
підприємств торгівлі Кіровоградської області (рис. 2), який передбачає оптимізацію чисельності 
працівників відповідно до торговельного процесу.  

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 
Рис. 2. Формалізована схема механізму формування персоналу підприємств торгівлі 

Кіровоградської області 
 
Реалізація наведеного механізму формування персоналу дозволяє підприємствам торгівлі 

визначити якісні і кількісні характеристики працівників, здійснити пошук трудових ресурсів із зовнішніх 
джерел, а також сформувати відповідний кадровий резерв із внутрішніх джерел (особливо на керівні 
посади вищого і середнього рівня управління), що у цілому забезпечить досягнення оптимальної 
чисельності персоналу для здійснення ефективної господарської діяльності.   

В умовах ринку, навіть маючи достатню наявність на підприємстві основних фондів та кадрів, 
підприємство іноді не здатне функціонувати, оскільки не має необхідної суми готівкових грошових 
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коштів (фінансових ресурсів) [7, с. 65]. Тому, важливим елементом ресурсного забезпечення 
підприємств торгівлі є також фінанси, що утворюються з власних та залучених (як внутрішніх, так і 
зовнішніх) грошових коштів, які формують інші ресурси та активи й ефективно використовуються у 
процесі здійснення торговельної діяльності. 

Фінансові ресурси (фінансовий потенціал) – сукупність грошових коштів та надходжень, які є в 
розпорядженні підприємства для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат на 
відтворення підприємства та стимулювання працівників [8, с. 195]. Необхідно зазначити, що у 
сучасних умовах підприємства торгівлі усе частіше відчувають додаткову потребу у грошових коштах з 
метою формування товарних запасів. На наш погляд, це можливо забезпечити за рахунок внутрішніх 
(кредиторської заборгованості) та зовнішніх (комерційні і банківські кредити) джерел фінансування. 
Ефективним інструментом фінансування є використання кредиторської заборгованості, оскільки 
вартість такого фінансового ресурсу дешева, але при цьому товарні запаси мають бути швидко 
реалізовані, оскільки вона є короткотерміновим фінансовим джерелом. Крім того, для підприємств 
торгівлі може мати місце комерційний кредит, який надається контрагентом у вигляді відстрочки в 
оплаті за надані товари і може мати різну вартість. 

З метою підвищення ефективності забезпечення підприємств торгівлі фінансовими ресурсами 
запропоновано наступні заходи: дослідження структури фінансових ресурсів; здійснення аналізу 
фінансового стану; оцінка ефективності використання фінансових ресурсів; визначення оптимального 
обсягу фінансових ресурсів; дослідження кон’юнктури ринку фінансових ресурсів; визначення 
фінансового лівериджу; формування фінансових потоків та витрат; розробка ефективної фінансової 
політики та оптимізації витрат обігу; визначення фінансових результатів від здійснення торговельної 
діяльності суб’єктами господарювання тощо. 

Для своєчасної реалізації наведених вище заходів та визначення системи дій можуть бути 
застосовані рекомендації Бланка І. О., який пропонує використовувати наступні алгоритми дій при 
встановлених відхиленнях фактичних результатів фінансової діяльності від передбачуваних: «а) 
«нічого не робити» – це форма реагування передбачається у тих випадках, коли розмір відхилення 
значно нижчий за величину встановленого критичного критерію; б) «усунути відхилення» – така 
система дій передбачає розробку заходів щодо забезпечення виконання цільових, нормативних чи 
планових показників; в) «змінити систему нормативних чи планових показників» – така система дій 
провадиться в тих випадках, коли виконання встановлених нормативних чи планових показників є 
нереальним» [6, с. 386]. 

Аналогічно наведеним вище схемам управління ресурсами розробляється схема формування 
та ефективного використання фінансових ресурсів. 

Висновки з проведеного дослідження. Запропоновані в статті основні напрями підвищення 
ефективності ресурсного забезпечення підприємств торгівлі Кіровоградської області передбачають 
ефективне формування товарних запасів, основних засобів торгівлі, персоналу та фінансів, що 
проявляються у розробці відповідних організаційно-економічних заходів, використанні сучасного 
методичного інструментарію їх оцінки, системах управління ними тощо. Запровадження 
запропонованих шляхів підвищення ефективності управління кожного елементу ресурсного 
потенціалу підприємств торгівлі дозволить оптимізувати витрати на їх формування та використання, а 
також забезпечити розвиток даних суб’єктів господарювання у перспективі та підвищити 
конкурентоспроможність на споживчому ринку.   

Перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямку полягають у вирішенні таких 
питань, як розробка організаційно-економічних заходів та схем управління іншими видами ресурсного 
забезпечення підприємств торгівлі та розробка спрощеної системи оцінки ресурсного забезпечення з 
метою підвищення ефективності їх формування та використання. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посібн.] / 

Н. С. Краснокутська. – К. : Вид-во ЦНЛ, 2005. – 352 с. 
2. Фесенко І. А. Організаційно-економічний механізм управління ресурсним потенціалом 

вугледобувних підприємств / І. А. Фесенко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 138-142. 
3. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : [підручник для вузів] / Мазаракі А. А., 

Ушакова Н. М., Лігоненко Л. О. ; під ред. проф. Н. М. Ушакової. – К. : Хрещатик, 1999. – 800 с.  
4. Козін С. В. Організаційна система збутової мережі торговельного підприємства / С. В. Козін // 

Маркетинг в Україні. – 2003. – № 3. – С. 26. 
5. Гуляєва Н. М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного 

підприємства / Н. М. Гуляєва. – К. : Вісник КНТЕУ, 2000. – С. 132-135. 
6. Бланк И. А. Торговый менеджмент / И. А. Бланк. – К. : Украинско-финский институт 

менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с. 
7. Підлісецький Г. М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу 



ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ППІІДДППРРИИЄЄММССТТВВААММИИ 

 
 

 95 

підприємств / Г. М. Підлісецький // Економіка АПК. – 2008. – № 5. – С. 65-66. 
8. Міщенко Н. Г. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання 

/ Н. Г. Міценко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 193-198. 
 

Анотація 
Розглянуто сутність та зміст основних елементів ресурсного забезпечення підприємств 

торгівлі, визначено напрями та організаційно-економічні заходи підвищення їх ефективності. 
Запропоновано схеми управління ефективністю забезпечення товарними запасами та основними 
засобами, а також механізм формування персоналу підприємств торгівлі Кіровоградської області.  

Ключові слова: ресурсний потенціал, елементи ресурсного забезпечення, механізми 
управління та розвитку, організаційно-економічні заходи, ефективність ресурсного забезпечення. 

 
Аннотация 

Рассмотрены сущность и содержание основных элементов ресурсного обеспечения 
предприятий торговли, определены направления и организационно-экономические мероприятия 
повышения их эффективности. Предложены схемы управления эффективностью обеспечения 
товарными запасами и основными средствами, а также механизм формирования персонала 
предприятий торговли Кировоградской области. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, элементы ресурсного обеспечения, механизмы 
управления и развития, организационно-экономические мероприятия, эффективность ресурсного 
обеспечения. 

Annotation 
The article shows the basic essence and the context of the main elements of trade enterprises input. 

The article also gives the directions and structural-economic measures to raise their effectiveness. Proposed 
management scheme ensure the efficiency commodity stocks and fixed assets, as well as the the 
mechanism of formation personnel of the enterprises trade in Kirovograd region. 

Key words: potentional resources, elements of input, mechanism of management and development, 
structural-economic measures, effectiveness of input. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. В інтеграційних умовах постіндустріального суспільства, при 

трансформації світових економік, відбуваються суттєві зміни у сфері оплати праці. Змінюються види 
та зміст праці, та при цьому актуальною і гострою залишається проблема гендерної нерівності, яка є 
одним із проявів соціально-економічної диференціації населення, що зумовлює різні можливості 
самореалізації жінок та чоловіків у суспільстві. Прояви гендерної нерівності у соціально-економічній 
сфері не лише суперечать настановам демократії та принципу справедливості щодо однакового 
ставлення до особи незалежно від статі, а й спричинюють наслідки для добробуту та соціального 
розвитку всього суспільства, оскільки знижують можливості економічного зростання на основі 
ефективного використання людського потенціалу [1].  

Саме тому дослідження гендерного аспекту оплати праці працівникам українських підприємств є 
першим кроком до подолання гендерної нерівності та надасть змогу Україні наблизиться до рівня 
європейських економічно-розвинених країн. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми гендерної нерівності і різних аспектів 
становища жінки розглядаються такими вітчизняними авторами, як О. Балакірєва, І. Демченко, 
В. Довженко, Т. Журженко, О. Забужко, О. Іващенко, К. Карпенко, А. Лантух, В. Лапшина, Е. Лібанова, 
О. Луценко, О. Макарова, І. Мироненко, С. Оксамитна, В. Онікієнко, С. Павличко, О. Піщуліна, 
М. Рубчак, Л. Смоляр, В. Суковата, В. Фесенко, Ю. Якубова, О. Яременко та інші.  

Однак, варто відмітити, що питання нерівності жінок у процесі нарахування заробітної плати 
потребують більш поглибленого дослідження. 
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Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні особливостей оплати плати жіночому 
контингенту працюючих на прикладі Київської та Харківської областей. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під гендерною різницею в оплаті праці мається 
на увазі нерівна система оплати за однаковий внесок у виробництво кінцевого продукту або послуги. 
Або, іншими словами, це диференціація заробітної плати за ознаками, які не мають відношення до 
ефективності та  продуктивності праці найманого працівника [2]. 

В Україні важко обчислити реальну гендерну різницю в оплаті праці, оскільки статистика 
заробітної плати враховує лише офіційну заробітну плату і не зважає на оплату в «конверті», так 
звану «тіньову» заробітну плату, чи незареєстровану підприємницьку діяльність. Утім, у 2009 році 
гендерна різниця в оплаті праці становила приблизно 28%. Реальна різниця в оплаті праці, скоріше за 
все більша, оскільки заходи, спрямовані на боротьбу з гендерною дискримінацією, виявляються 
слабшими в умовах неофіційної зайнятості або в разі обчислення заробітної плати, що виплачується в 
«конверті» [3].  

Така ситуація спостерігається не тому, що жінкам за одну й ту ж роботу платять менше, ніж 
чоловікам, а тому, що вони частіше займають менш оплачувані посади. Жінки складають близько 80% 
всіх працівників у сфері освіти, медицини, культури. Саме ці напрямки сьогодні є найменш 
оплачуваними галузями українського ринку праці. Не менш чіткі розбіжності між чоловіками і жінками 
існують і в оплаті праці.  

Однак нерівність в зарплатах – проблема не тільки українського суспільства. Відповідно до 
статистики, в країнах Європейського Союзу рівень оплати жіночої праці нижчий, ніж чоловічої. 
Мінімальні розбіжності за рівнем заробітної плати спостерігаються в Португалії та Італії (на 5-9%), 
максимальні – у Великобританії, Ірландії, Австрії та Нідерландах (на 20%). Соціологи відмічають, що в 
професіях, де традиційно зайняті жінки (медсестра, касир, викладач початкової школи, швачка, 
соціальний працівник), ставки свідомо занижені, адже утримання сім’ї традиційно закріплене за 
чоловіком, в той час, як зарплата жінки – лише доповнення сімейного бюджету [4]. 

Гендерна різниця в заробітних платах, як правило, пояснюється нерівністю у розподілі чоловіків 
та жінок за професіями та галузями (так званою горизонтальною сегментацією), нерівністю в оплаті 
праці у межах професій та видів діяльності (вертикальна сегментація), а також низької оцінки тих видів 
робіт, які виконують жінки [5].  

Більш детальний аналіз стану оплати плати в залежності від гендерного аспекту наведено в 
табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості та заробітної плати жінок за регіонами  

у період з 2006-2010 рр. 
 

Середньооблікова 
чисельність жінок 

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівників, грн. 

Область 
тис. 
осіб 

у % до 
середньооблі-кової 
кількості працівників 

жінок чоловіків 

Співвідно-
шення 

заробітної 
плати жінок та 
чоловіків, у % 

Різниця у виплаті 
середньо-
місячної 

заробітної плати 
жінок та 

чоловіків, у грн. 
2006 

Київська 205,3 52,3 900 1231 73,1 331 
Харківська 385,7 53,3 854 1110 77,0 256 

2008 
Київська 203,3 52,0 1606 2118 75,8 512 
Харківська 378,5 53,7 1471 1920 76,6 449 

2009 
Київська 194,2 52,5 1730 2270 76,2 540 
Харківська 356,8 54,4 1606 2040 78,7 434 

2010 
Київська 195,6 51,1 1990 2613 76,2 623 
Харківська 355,7 53,6 1866 2284 81,7 418 

 
Відповідно до даних табл. 1, Харківський регіон переважає за середньообліковою чисельністю 

жінок, але за рівнем оплати праці київські працівниці отримують майже на 100 грн. більше. 
На рис. 1 графічно відображена різниця в середньомісячній заробітній платі чоловіків та жінок в 

динаміці 2006-2010 років. 
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Рис. 1. Динаміка абсолютного відхилення середньомісячної заробітної  

плати чоловіків та жінок  
Джерело : [6] 
 
Найбільша різниця спостерігається у 2010 році в Київській області та становить 623 грн. Щодо 

Харківської області, то у порівнянні з 2009 роком, розрив був скорочений до 418 грн. Взагалі, ситуація 
з гендерною нерівністю при виплаті заробітної плати в Харківській області значно краща, ніж у 
Київській. Столиця та область щороку приймає дедалі більше заробітчан, переважна більшість яких 
мають офіційні чи трудові угоди. Цим самим вони становлять серйозну проблему для ринку праці 
Київського регіону. Вони не лише обмежують власні можливості оскарження несправедливого 
ставлення, а й створюють серйозні наслідки для можливості використання працівниками соціальної 
допомоги, наприклад, декретної відпустки, оскільки суми усіх соціальних виплат обчислюються на 
підставі офіційної заробітної плати. 

Цим пояснюється досить велике відсоткове значення середньооблікової кількості жінок до 
загальної кількості працівників та значною різницею у виплаті заробітної плати жінкам та чоловікам 
відповідного регіону. 

Для вирішення цієї ситуації Україні потрібно створити структуру для модернізації ринку праці, 
яка включатиме цільові показники та контрольні індикатори, що дасть змогу скоротити гендерну 
різницю в оплаті праці. Зокрема необхідно використання наступних заходів: 

– усунути гендерну нерівність в оплаті праці шляхом заохочення жінок до зайнятості у 
високооплачуваних секторах, наприклад у технологічних, і шляхом розгляду питань гендерного 
аспекту в процесі складання та підписання колективних угод та договорів, а також обговорення 
мінімального рівня заробітної плати; 

– провести ретельне вивчення впливу великого сектору неофіційної зайнятості на гендерну 
нерівність; 

– провести роботу с діючими центрами зайнятості, щоб вони долали гендерні стереотипи при 
прийнятті на роботу, а також задовольняли різноманітні потреби жінок при пошуку робочого місця та 
гідної заробітної плати; 

– вдосконалити трудову статистику з точки зору гендерної диференціації [7].  
При цьому варто також звернути увагу, що гендерні аспекти нарахування заробітної плати у 

вигляді гендерної дискримінації найбільш актуальні для осіб з досить невисоким рівнем освіти, які 
проживають у великих поселеннях, селищах міського типу тощо [8].  

Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження встановлено, що знання 
факторів проблеми та комплексне впровадження запропонованих заходів для її вирішення дає змогу 
більш диференційно підходити до формування антидискримінаційних впливів на ринок праці та на 
формування системи оплати праці в цілому. 

Дослідження дало змогу заробити висновок щодо сутності, причин виникнення та можливих 
шляхів усунення гендерного диференціації в оплаті плати працівникам українських підприємств; а 
також запропонувати ряд заходів, які при комплексному використання дозволять зменшити гендерну 
різницю в оплаті праці та стабілізувати ринок праці як досліджуваних регіонів, так і України в цілому. 
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Анотація 

Розглянуто сутність гендерного аспекту оплати праці на українських підприємствах. 
Доведено необхідність впровадження комплексних заходів, спрямованих на зменшення різниці 
виплат заробітної плати чоловікам та жінкам у досліджуваних регіонах. 

Ключові слова: вітчизняні підприємства, гендерний аспект, гендерна нерівність, заробітна 
плата. 

Аннотация 
Рассмотрена сущность гендерного аспекта оплаты труда на украинских предприятиях. 

Доказана необходимость внедрения комплексных мероприятий, направленных на уменьшение 
разницы в выплате заработной платы мужчинам и женщинам в исследуемых регионах. 

Ключевые слова: гендерный аспект, гендерное неравенство, заработная плата. 
 

Annotation 
Essence of the remuneration of labor at the Ukrainian enterprises in the gender aspect has been 

considerated.  Necessity of complex steps implementing which were directed at reduction of the difference 
between men and women payroll payment in the analysis area has been established. 

Key words: gender aspect, gender inequality, salary. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО 
ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА 

АГРАРНОЇ СФЕРИ В РЕГІОНІ 
 

Постановка проблеми. Розвиток біоенергетичного сектора в аграрній сфері об’єктивно 
зумовлений  високою залежністю України від імпорту нафти і газу, зміною структури агропромислового 
виробництва, постійним зростанням диспаритету цін на енергетичні й сільськогосподарські види продукції. 
Зазначені явища ускладнюють ефективне ведення сільськогосподарського виробництва та 
потребують пошуку альтернативних шляхів вирішення проблеми енергозабезпечення. Виробництво 
енергії із біомаси нарощується в багатьох країнах світу, створюючи нові глобальні тенденції на ринку 
сільськогосподарської продукції.  

У вітчизняній практиці біоенергетика займає 0,5% в загальному обсязі енергоспоживання [1]. 
Біоенергетичний сектор дозволяє вирішити проблему дефіциту енергії за рахунок виробництва різних 
видів біологічних палив. При цьому важливим моментом є питання розміщення об’єктів 
біоенергетичного сектору в залежності від наявності сировинної бази, особливо для територій на які 
доставка традиційних видів палива ускладнена (наприклад, відсутність газопроводів). 

Важливість біоенергетичного сектора в забезпеченні енергетичного балансу країни, зокрема, в 
частині енергетичного самозабезпечення сільського господарства і сільських територій, а також його 
роль в вирішенні екологічних проблем дозволяє констатувати актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у дослідження питань економіки 
біоенергетики внесли такі вітчизняні науковці, як: О. Бородіна, В. Гавриш, Г. Гелетуха, Г. Калетник, 
О. Шпичак [1-2, 4; 9] та багато інших. Разом з тим в наукових дослідженнях недостатньо уваги 
приділено розробці концептуальних підходів до управління розвитком галузі, а також не вирішенні 
проблеми регіональних особливостей використання біоенергетичних технологій. 

Дослідження базується на системному аналізі результатів новітніх теоретичних і прикладних 
розробок зарубіжних і вітчизняних вчених у даній сфері. 

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування і розробка 
інструментів програмно-цільового управління розвитком біоенергетичного сектора в регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Біоенергетичний сектор аграрної сфери є одним 
із інноваційних напрямів розвитку економіки України. В різних природно-кліматичних зонах України є 
свої особливості, які необхідно врахувати при розробці регіональної програми розвитку 
біоенергетичного сектора, особлива роль тут належить видам сировини, які можна використати для 
різних видів біопаливних технологій. 

Основою для формування регіональної програми розвитку, на наш погляд, може бути 
програмно-цільовий підхід. Вибір програмно-цільового підходу в якості основи для формування 
програми визначається його універсальністю. Зрозуміло, що відносно конкретного об’єкта 
дослідження існують свої особливості, які відображають специфіку побудови програм, програмних 
заходів і ресурсної бази. Розробляючи програму для такого специфічного високотехнологічного 
напрямку як біоенергетика, необхідно враховувати, що ця галузь знаходиться на етапі свого 
становлення. Окрім того важливо також враховувати той факт, що вона, виходячи із концепції сталого 
розвитку, безперечно має довгострокову перспективу щодо енергетичного забезпечення і екологічної 
безпеки на планетарному рівні, тому програми розвитку мають бути орієнтовані не тільки на 
досягнення короткострокових цілей, але і передбачати розвиток сектора в довгостроковій перспективі. 

Програмно-цільовий підхід розглядає ціль в якості ядра програми, навколо якого групується 
комплекс різних заходів, котрі становлять «тіло» програми, її зміст. Виходячи із головної цілі, 
розробляється сукупність завдань, вирішення яких здійснюється за допомогою системи заходів, які 
реалізуються конкретними виконавцями, при наявності певного ресурсного забезпечення (рис. 1). 

На наш погляд, комплексний розвиток біоенергетичного сектора може бути реалізований тільки 
на регіональному рівні із-за його специфіки і вимог до наявності достатньої сировинної бази при 
розвитку різних напрямків біоенергетичного сектора аграрної сфери. 
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Рис. 1. Ціль, підцілі і завдання програми розвитку біоенергетичного сектору 
 
Необхідність формування програми комплексного розвитку біоенергетичного сектора для 

Житомирської області визначається наявністю достатньої кількості сільськогосподарських угідь, із яких 
близько 320 тис. га. нині не використовується, та труднощами щодо забезпечення моторним паливом 
підприємств аграрного сектора та теплом сільського населення. 

Визначаючи цілі програми розвитку біоенергетичного сектора, необхідно враховувати 
багатоваріантність і альтернативність вибору кінцевого продукту, адже специфіка функціонування 
біоенергетичного сектора полягає в тому, що із однієї і тієї ж сировини може бути вироблена різна 
продукція. Тому, необхідно визначити основні чинники і розробити критерії, які дозволяють визначити 
території на яких доцільно виробництво тих чи інших видів біопалива. 

Серед напрямів розробки і реалізації програми розвитку біоенергетичного сектора можна 
виділити чотири основних: розвиток сировинної бази біоенергетики, розвиток інфраструктури, 
створення умов для виробників біопалива, стимулювання споживання біопалив. Підцілі програми 
повинні відповідати цим напрямкам. 

Для кожної підцілі повинні бути визначенні завдання. Так, для формування сировинної бази 
повинні бути визначені оптимальні обсяги побічної продукції рослинництва, які можуть бути 
використанні на енергетичні потреби, розроблені сівозміни з оптимальною кількістю можливих полів 
«енергетичних культур», передбачена закладка енергетичних плантацій. Для розвитку інфраструктури 
необхідно передбачити будівництво чи реконструкцію доріг до віддалених місць вирощування 
енергетичних культур, формування логістичного ланцюга для продажу виробленого біопалива. 
Створення умов для виробників біопалива повинно визначати можливості залучення інвестицій, 
формування державно-приватного партнерства, удосконалення заходів податкового стимулювання. 
Стимулювання попиту можливе за рахунок компенсації частини вартості придбання обладнання для 
спалювання біопалива, фінансування за рахунок державного бюджету переведення існуючих 
морально і фізично зношених котелень на біопаливо. 

Ціль програми 
 

Комплексний розвиток 
біоенергетики регіону 

Підціль 
 

Створення умов 
для виробництва 

біопалива 

Підціль 
 

Стимулювання 
споживання 
біотоплива 

Підціль 
 

Розвиток 
інфраструктури 

Завдання 
 

- Створення умов 
для залучення 
інвестицій; 

- державно 
приватне 
партнерство; 

- розробка заходів 
податкового 
стимулювання. 

Завдання 
 

- Стимулювання 
придбання 
обладнання для 
спалювання 
біопалива; 

- фінансування за 
рахунок держав-
ного бюджету 
переводу існуючих 
зношених котелень 
у віддалених 
районах на 
біопаливо. 

Завдання 
 

- Будівництво 
доріг до 
віддалених 
місць 
виробництва 
агросировини; 

- побудова 
логістичного 
ланцюга для 
продажу 
виробленого 
біопалива. 

Заходи 

Підціль 
 

Формування 
сировинної бази 

Завдання 
 

- Розробка 
програм 
енергетичного 
використання 
побічної аграрної 
продукції; 

- розробка сівозмін 
з 
«енергетичними 
культурами; 

- закладка 
енергетичних 
плантацій. 

Заходи Заходи Заходи 
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Розроблені заходи повинні забезпечити можливість реалізації цілі, підцілей і завдань з 
врахуванням специфіки окремих територій регіону. Після визначення цілей, підцілей, завдань і заходів 
повинна бути проведена перевірка на їх відповідність програмно-цільовому підходу (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Концептуальний підхід до формування програми розвитку біоенергетичного 

сектора аграрної сфери 
 
Наступний етап формування програми – це визначення об’єктів для розвитку біоенергетики і оцінка 

ресурсного потенціалу територій для виробництва біопалива і потреби в дизельному паливі аграрного 
сектора та теплоенергії сільських територій. Після визначення сукупності об’єктів для виробництва енергії і 
напрямків розвитку біоенергетики для кожного із них, формуються основні блоки програми.  

Закінчується етап формування програми оцінкою відповідності структури програми вимогам 
програмно-цільового планування. 

Висновки з проведеного дослідження. Реалізація запропонованого нами підходу дозволить 
ефективно вирішити завдання побудови програми, визначити потенціал ресурсної бази, вибір 
найбільш доцільних видів продукції галузі з врахуванням регіональних особливостей, що дозволить 
підвищити ефективність розвитку біоенергетичного сектора аграрної сфери. 

 

Визначення масштабу та напрямку формування програми 

Визначення цілі програми 

Визначення підцілей та завдань для кожної з підцілей програми 

Оцінка відповідності цілі, підцілей та завдань 
програми критеріям, розробленим на основі 

програмно-цільового підходу 

Відповідає Не відповідає 

Визначення територій для розвитку біоенергетики 

Оцінка ресурсного потенціалу територій для виробництва біопалива та потреби в тепло- та 
електроенергетиці 

Розробка основних блоків та інструментів програми 

Інвести-
ційний блок 

Зовнішньо-
еконо-

мічний блок 

Ресурс-
ний блок 

Науково-
проектний 

блок 

Логісти-
чний блок 

Блок терито-
ріального 
розміщення 

Блок 
кадрового 

забезпечення 

Оцінка структури програми на відповідність 
вимогам програмно-цільового підходу 

Відповідає Не відповідає 

Завершення формування програми 
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Анотація 
В статті розглянуті концептуальні підходи до формування програми розвитку 

біоенергетики аграрної сфери регіону. Викладені основні напрямки її розробки на основі програмно-
цільового підходу. 

Ключові слова: біоенергетика, енергетичні культури, програма розвитку, програмно-
цільовий підхід. 

Аннотация 
В статье рассмотрены концептуальные подходы к формированию программы развития 

биоэнергетики аграрной сферы региона, изложены основные направления ее разработки на 
основании программно-целевого подхода.  

Ключевые слова: биоэнергетика, энергетические культуры, программа развития, 
программно-целевой подход. 

Annotation  
The article examines the conceptual approaches to formation of development program of 

bioenergetics of the agrarian sphere in the region. The key directions of its development on the basis of 
program-target method are stated. 

Key words: bioenergetics, energy crops, development program, program-target approach. 
 
 
 
УДК 330.146:331 

Гринкевич С.С., 
 к.е.н.,  доцент кафедри економіки підприємства, 

Львівська комерційна академія 
 

МЕГАФАКТОРИ І МЕЗОФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І 
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ 

АКТИВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Постановка проблеми. Виявлення факторного впливу на різні об’єкти в наукових 

дослідженнях завжди було актуальним та потрібним. Високий науковий інтерес до цього аспекту 
дослідження обґрунтований потребою прослідковування закономірностей зміни об’єкта у більш 
довготривалій перспективі з прогностичним орієнтуванням впливів відповідних факторів, які з різною 
силою можуть коригувати функціонування такого об’єкта. Більше того, якщо такі дослідження 
проведені на високому теоретико-методологічному рівні, то вони дають змогу сформулювати 
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концептуальні підходи та поточні рішення в рамках управлінських заходів з метою коригування 
наслідків факторного впливу. В контексті сказаного тема цієї статті актуальна і своєчасна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для повного розуміння сучасних підходів у 
виявленні впливу факторів на формування, розвиток і використання трудового потенціалу в Україні, 
простежимо найбільш цікаві та ґрунтовні напрацювання вчених за даним напрямом. Так, привертає 
увагу дослідження Л. Дулуб, яка вказує, що формування та розвиток системи «трудовий потенціал» 
потрібно розглядати комплексно, враховуючи її взаємозв’язок із зовнішніми відносно трудового 
потенціалу факторами, розподіляти які доцільно за сферами суспільства [2, с. 273, 275]. 

Л. Мішковець більшу увагу акцентує на внутрішніх факторах впливу на трудовий потенціал, 
серед яких – механізми управління трудовим потенціалом підприємства, інвестиційний, інноваційний, 
економічний та соціальний фактори. Внутрішні фактори, доповнюючи зовнішні, у сукупності мають 
скласти єдиний системний комплекс, який зокрема може спричинити синергетичний ефект, якщо 
запроваджувати відповідні комплексні заходи синхронно, швидко і радикально, забезпечуючи їх 
належним фінансуванням [6, с. 48]. 

За твердженням М. Пітюлича, М. Бібена та В. Мікловди, ефективність використання трудового 
потенціалу опосередковується ринковими відносинами з обов’язковим врахуванням стану суспільно-
політичного життя, рівня свідомості, культури, професійної підготовки, національної специфіки, 
інтересів, традицій, що склалися в сфері трудових відносин [8, с. 15]. 

М. Кім виділяє фактори зростання трудового потенціалу, серед яких природний приріст населення, 
особливо працездатного віку, покращення стану здоров’я, фізичного, морального стану суспільства, які 
підсилюють дієздатність робочої сили, ріст культурно-технічного рівня населення, особливо освітнього і 
кваліфікаційного, обставини, що збільшують сукупний фонд робочого часу [3, с. 39].  

В. Лич у своєму дисертаційному дослідженні подає класифікацію основних факторів, що 
впливають на якісні характеристики і мобільність трудового потенціалу в залежності від економічних, 
територіальних, інституційних і соціально-демографічних умов, що склалися на ринку праці [5]. Знову 
ж таки має місце інституційний підхід, де різного роду інститути виступають вагомими факторами 
впливу на трудовий потенціал. 

Дослідження трудового потенціалу С. Сембером фокусується на рівні населеного пункту, хоча його 
висновки щодо факторного впливу є дуже важливими для визначення основних положень концепції 
факторів та її використання стосовно трудового потенціалу. Так, вчений стверджує, що такі фактори варто 
розподіляти за групами безпосереднього впливу і загальної дії. Фактори безпосереднього впливу він 
розподіляє в розрізі елементів структури трудового потенціалу [9, с. 34-36]. 

Цікавими є напрацювання авторів колективної монографії під редакцією М. Семикіної «Трудовий 
потенціал Кіровоградської області: стан та перспективи розвитку», які проводять аналіз «чинників 
формування трудового потенціалу» за групами [10, с. 26-34]: географічних, природо-ресурсних; культурно-
історичних та політичних; демографічних, міграційних; економічних; соціальних, соціального ризику; рівня 
експлуатації праці, умов та безпеки праці; організаційно-технічних, науково-технологічних, інформаційних; 
ментального; економічного, стану охорони здоров’я; конкурентних; глобалізації.  

О. Бугуцький, Г. Купалова та М. Орлатий розподіляють фактори впливу на відтворення 
трудового потенціалу, а отже його формування і використання на рівні підприємства, на дві групи – 
організаційні та соціальні [1, с. 147]. 

Вартим уваги є визначення факторів впливу на формування і використання трудового 
потенціалу, які пропонує О. Кузьмак [4]. Дуже цікавим є дослідження російської вченої Л. Нізової, яка 
розподіляє фактори впливу на відтворення трудових ресурсів у розрізі різних їх фаз [7]. 

Таким чином, огляд наукових джерел яскраво продемонстрував високий інтерес вчених до 
питання факторного впливу на трудовий потенціал. Дослідження часто відображають широкий спектр 
виявлення й систематизації факторів, що впливають на відповідну фазу функціонування трудового 
потенціалу з більш детальною характеристикою найбільш актуальних на погляд авторів. Привертає 
увагу деяка здеформованість, хаотичність, відсутність спільних методологічних підходів щодо 
виявлення переліку факторів впливу на трудових потенціал за відповідними фазами та рівнями 
оцінки, а також характеристики такого впливу. Як наслідок, очевидно, що настав час говорити про 
формулювання цілісної концепції факторного впливу на формування, розвиток та використання 
трудового потенціалу України, якої ще немає. Але, крім того, важливо акцентувати увагу на тому, що в 
наявних дослідженнях факторів формування і розвитку трудового потенціалу дуже мало уваги 
приділено процесам глобалізації як факторам впливу на трудовий потенціал. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження групи факторів з найвищою ієрархічністю 
впливу на трудовий потенціал, які формуються в глобальному вимірі в умовах активізації глобалізаційних 
процесів. пріоритетним завданням має стати і які ми назвали мегафакторами. Важливим завданням є 
вивчення і мезофакторів. Окреслимо ці завдання і підходи до їх розв’язання більш детально у цій статті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Насамперед охарактеризуємо групу факторів з 
найвищою ієрархічністю – мегафактори впливу на трудовий потенціал, які формуються в глобальному 
вимірі. Тут слід враховувати динамічність змін у сучасному просторі людського розвитку разом із 
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формуванням так званих системних кризових явищ, причинністю яких вченими і практиками називаються 
від здеформованої напрямленості світової економічної системи з викривленим домінуванням фінансово-
кредитної системи, в якій сконцентровано величезні обсяги боргових зобов’язань, не підкріплених по суті 
жодними ресурсами, до неготовності, штучної насадженості новітніх умов інформаційного суспільства, до 
якого органічно й послідовно перейшли найбільш розвинені країни та на шляху до якого ще чимало 
перепон для решти значно слабших за показниками якості людського життя країн. 

Незважаючи на чітко виражений узагальнений характер мегафакторів, вони мають цілком 
напрямлений та багатогранний вплив на трудовий потенціал. Визначимо, які ж основні індикатори 
мегафакторів ми можемо віднести до таких, що найбільш виражено впливають на формування, 
розвиток та використання трудового потенціалу країни (табл. 1). 

Таблиця 1 
Мегафактори впливу на трудовий потенціал країни в розрізі його формування, розвитку 

та використання* 
 

Загальна характеристика впливу на трудовий потенціал 
країни 

№ 
з/
п 

Назва 
фактора Основні індикатори 

Формування Розвиток Використання 

1 

Глоба-
лізація, 
євроінте-
грація 

Міжнародний поділ праці, 
обсяги експорту-імпорту 
товарів та послуг, 
демократичні процеси, 
стандартизація 
законодавства, світова 
фінансово-кредитна 
система, діяльність 
міжнародних організацій 

Підвищення вимог 
до потенційних 
характеристик 
населення, 
селективний 

відбір найбільш 
конкуренто-
спроможних 

Прагнення 
населення розвитку 
для освоєння нових 
знань та здійснення 
трудової діяльності з 
кращими умовами 

праці 

Встановлення 
спільних вимог 

(норм 
міжнародного 
права) щодо 
забезпечення 

умов гідної праці 

2 Інформа-
тизація 

Обсяги інформаційних 
потоків, розвиток соціальних 
мереж, кількість користувачів 
мережі Інтернет, вплив 
інформаційних ресурсів на 
суспільну свідомість 

Зміна структури 
спілкування, 

обміну особистої 
та професійної 
інформації, вибір 

професії, 
подальших 

напрямів розвитку 

Підвищення вимог 
до знань технічних 
прийомів збору, 
аналізу й обробки 

інформації з 
використанням 
відповідного 
програмного 
забезпечення 

Залучення 
частини 

населення у 
сфери збору, 
аналізу й 
обробки 

інформації з 
використанням 
відповідного 
програмного 
забезпечення 

3 
Міжна-
родна 
міграція 

Обсяги еміграції, імміграції, 
рееміграції, міграційний 
капітал (у тому числі грошові 
перекази) 

Втрати / 
додаткове 
збільшення 
кількості 

населення з 
відповідними 
потенційними 
можливостями 

Зміна умов 
конкурентного 
середовища (у 

випадку загострення 
конкуренції) ринку 
праці з мотивацією 
особистісного 
розвитку 

Ефективізація 
використання 

через 
перерозподіл 
населення 

відповідно до 
потреб ринків 

праці 

4 

Політика 
міжна-
родних 
органі-
зацій 

Кількість реалізованих 
проектів з якісними 
характеристиками, 
сприятливий режим 
співпраці, ступінь втручання 
в політику держав 

Контроль 
забезпечення 

гідних умов праці, 
дотримання прав 

людини, 
безпечного 
середовища 

життєдіяльності 

Створення умов 
розвитку 

(неперервна освіта), 
розвиток мережі 
освітніх інститутів 

Визначення 
концептуальних 
напрямів обміну, 
перерозподілу 
населення згідно 
потреб сучасного 

суспільства 

* Складено автором 
 
Таким чином, мегафактори, що сконцентровані нами в 4 основні групи, здійснюють досить 

ґрунтований вплив на формування, розвиток та використання трудового потенціалу. Серед них 
особливо актуальними залишаються міжнародні міграційні процеси, а також євроінтеграційні процеси.  

Одночасно зі згаданими мегафакторами сучасні умови інформаційного суспільства вимагають 
переосмислення значущості фактора інформатизації, який полягає не лише в задоволенні потреб 
населення в інформації, але й змінює структуру спілкування сучасної людини, призводить до 
відчутних структурних змін у робочому часі з його значною економією внаслідок залучення новітніх 
інформаційних технологій. Як наслідок, сучасна людина отримує не лише доступ до ресурсів світової 
інформаційної системи, що суттєво впливають на її формування та розвиток як носія трудового 
потенціалу, але й отримує «поштовх» до формування теоретичної моделі свого подальшого розвитку, 
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життєвих пріоритетів і прагнень у професійному зростанні, а також здобуття тих знань, а інколи й 
досвіду, які будуть необхідними для досягнення поставлених цілей. Таким чином, сучасні процеси 
інформатизації створюють значно ширші вимоги до потенційних можливостей людини, її здатності й 
уміння використовувати ту інформацію з величезного простору даних, яка забезпечить ефективне 
використання і розвиток її трудового потенціалу з успішною трансформацією в людський капітал. 

Макрофактори впливу на формування, розвиток та використання трудового потенціалу 
формуються на загальнодержавному рівні й закономірно, що суттєвий вплив на їх індикатори 
здійснюють фактори вищого ієрархічного рівня – мегафактори. Розглянемо особливості впливу даного 
рівня факторів на трудовий потенціал згідно визначених індикаторів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Макрофактори впливу на трудовий потенціал країни в розрізі його формування, розвитку та 

використання* 
 

Загальна характеристика впливу на трудовий потенціал 
країни 

№ 
з/
п 

Назва 
фактора Основні індикатори 

Формування Розвиток Використання 

1 Природні 

Геополітичне розташування, 
ресурсний потенціал, 
кліматичні умови, стан 
навколишнього середовища 

Стимулювання 
притоку / відтоку 
населення, вплив 
на тривалість 

життя 

Стимулювання 
поглиблення 
спеціалізації 
відповідно 
ресурсному 
потенціалу 

Розподіл, 
концентрація 
населення на 
територіях з 
кращими 
умовами 

2 Демогра-
фічні 

Природний та механічних 
прирости населення, 
статевовікова структура, 
стан здоров’я (фізичний, 
моральний) 

Втрати / 
додаткове 
збільшення 
кількості 

населення з 
відповідними 
потенційними 
можливостями 

Конкуренція на 
ринках праці як 

стимул до 
розвитку 

Надлишки чи 
нестачі фахівців 

відповідної 
кваліфікації 

3 Економічні 

ВВП, галузева структура 
економіки, структурні зміни, 
рівень зайнятості, доходи 
населення, підприємницька 
активність 

Зростання / 
зменшення 
економічної 
активності 
населення 

(Де)стимулю-
вання само-
зайнятості 

Зростання / 
зменшення 
можливостей 

(сфер) 
використання 
потенціалу 

4 Соціальні 

Рівень життя, соціального 
захисту, освіти, трудова 
мобільність, особливості 
сімейного укладу 

Обмін знань і 
досвідом 

внаслідок високої 
соціальної довіри 

Прагнення, 
можливості 
(фінансові) 
розвитку 

Відновлення 
психофізіоло-
гічного стану 
організму 

5 
Органі-
заційно-
правові 

Політична стабільність, 
бюджетне фінансування, 
рівень правової культури, 
рівень довіри до влади 

Зростання / 
зменшення 
населення 

(Де)стимулю-
вання розвитку, 

ресурсне 
забезпечення 

цільових програм 

Соціальний 
захист населення 

6 Культурні Традиції у сфері соціально-
трудових відносин, релігія 

Рівень зайнятості 
жінок 

Загальне 
культурне 
зростання 

Працелюбність, 
противність 
лінивству 

7 

Iннова-
ційно-
інфор-
маційні 

Кількість винахідників, 
раціоналізаторів, які 
виконували наукові і науково-
технічні роботи, суб’єкти, що 
впроваджували (виробляли) 
інноваційні технології, 
покриття території мережею 
Інтернет 

Створення 
передумов 

спеціалізації праці 
в інформаційній 

сфері 

Новітні форми 
неформальної, 
інформальної 

освіти, 
підвищення 
кваліфікації 

Пошук кращих 
умов 

працевлашту-
вання згідно 
особистих 

здібностей та 
очікувань 

8 Міжнародні 

Відкритість економіки, участь 
у програмах міжнародного 
співробітництва, обсяги 
зовнішніх запозичень, 
іноземне інвестування, 
міжнародний туризм 

Досвід зарубіжних 
країн щодо 

спеціалізації праці 

Конкурентне 
середовище 
ринків праці 

розвинених країн 
зі значно вищими 

вимогами 

Обмін 
кваліфікованими 

кадрами 
відповідно до 
програмних 
завдань 

* Складено автором 
 
Розуміємо, що напрями впливу макрофакторів на формування, розвиток та використання трудового 

потенціалу є досить багатоплановими і в табл. 2 наведено найбільш наглядні з них. Хочемо звернути увагу 
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на специфіку впливу макрофакторів у контексті визначення спеціалізації праці. Тут маються на увазі вагові 
пропорції зайнятості населення в конкретних видах економічної діяльності, що складаються в силу 
ресурсного потенціалу країни, історичних впливів (традиції), а інколи через стимулювання розвитку 
окремих сфер з боку державних чи міжнародних структур. На спеціалізацію праці в сучасних умовах 
здійснюють також суттєвий вплив інноваційно-інформаційні та міжнародні макрофактори, оскільки 
формування єдиного інформаційного простору поряд з розвитком міжнародного ринку праці дозволяють 
запозичити досвід розвинених країн, де домінує зайнятість у сфері послуг, а в останні періоди особливо 
активно розвивається за напрямом ІТ-технологій. Такі тенденції суттєво впливають і на національний 
ринок праці, підвищуючи інтелектуальну складову трудового потенціалу на значно вищий щабель та 
вимагають від майбутніх фахівців якісної підготовки й постійного розвитку. 

Наступна група факторів до розгляду – мезофактори, які формуються переважно на 
регіональному рівні. Конкретизуємо, яким чином мезофактори впливають на формування, розвиток та 
використання трудового потенціалу згідно конкретних індикаторів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Мезофактори впливу на трудовий потенціал країни в розрізі його формування, розвитку 

та використання* 
 
Загальна характеристика впливу на трудовий 

потенціал країни 
№ 
з/
п 

Назва 
фактора Основні індикатори 

Формування Розвиток Використання 

1 Природні 

Розташування території, 
рельєфні особливості, 
ресурсний потенціал, рівень 
освоєння території, дотичність 
до державних кордонів, рівень 
урбанізації, наявність 
природних катаклізмів 

Кількість, здоров’я 
населення, 

спеціалізація праці 

Перекваліфікація 
відповідно 
потреб 

регіонального 
ринку праці 

Підвищена 
внутрірегіональ
на трудова 
мобільність 

2 Демогра-
фічні 

Чисельність, щільність 
населення, статевовікова 
структура, стан здоров’я, 
демографічні навантаження, 
внутрірегіональна міграція 

Рівень забезпечен-
ня населення 

медичним персо-
налом, технічне 
оснащення 
медустанов 

Конкурентне 
середовище на 
ринку праці, 
необхідність 
здобуття 

конкурентних 
преваг 

Психофізіологічн
а здатність до 
праці, пропорції 
економічно 
активного й 
неактивного 
населення 

3 Економічні 

Ринкові умови (кон’юнктура 
ринку праці), відносини 
власності, спеціалізація праці, 
обсяги інвестицій 

Добровільне 
безробіття, трудо-
ва діяльність з 

очікуванням належ-
ної оплати праці 

Ресурсні 
можливості після-
дипломного нав-
чання, підвищен-
ня кваліфікації 

Умови 
реалізації 
потенційних 
можливостей 
(безробіття) 

4 Соціальні 

Система розселення, 
соціальна інфраструктура, 
житлові та побутові умови, 
соціальна структура 
населення, кількість студентів, 
у тому числі ВНЗ 

Рівень 
психофізіоло-

гічного відновлення 

Трудова 
діяльність з 
очікуванням 

нематеріальних 
стимулів 

(соціальні пільги) 

Трудова 
діяльність у 
комунально-

побутовій сфері 

5 
Органі-
заційно-
правові 

Рівень громадянської 
активності, обсяги 
фінансування з місцевих 
бюджетів, політичні рішення, 
стратегії, концепції 

Підтримка 
(ігнорування) 

розвитку окремих 
складових трудово-

го потенціалу 

Фінансування 
(повне, часткове) 
заходів міських 

центрів зайнятос-ті, 
інших спеціалі-
зованих проектів 

Трудова 
діяльність на 

державній службі, 
депутатська 
діяльність 

6 Культурні 
Менталітет, сакральна 
життєдіяльність населення, 
сімейні цінності, подієві заходи 

Структура часу зі 
співвідношенням 
робочого і на 
відпочинок 

Всебічний розви-
ток особистості з 
впливом на тру-
дову діяльність 

Заходи в рам-
ках розвитку 
корпоративної 

культури 

7 

Інноваційн
о-
інформацій
ні 

Кількість одержаних патентів, 
авторських прав, кількість 
працівників сфери ІТ-
технологій, кількість 
користувачів мережі Інтернет 

Вибір професійної 
діяльності 

Використання 
інформаційних 
технологій при 
неперервному 

навчанні 

Інформаційне 
забезпечення 
робочих місць 

(виконання 
посадових 
зобов’язань) 

8 Міжнародні 

Транскордонне 
співробітництво, обсяги 
експорту-імпорту товарів і 
послуг, іноземне інвестування 

Навчання, досвід 
сусідніх регіонів 

Конкурентне 
середовище на 
ринку праці, 

необхідність здо-
буття конкурент-

них преваг 

Перерозподіл 
економічно актив-
ного населення в 
межах транс 

кордонних ринків 
праці (малий при-
кордонний рух) 

* Складено автором 
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Особливості впливу мезофакторів багато в чому збігаються з такою специфікою на макрорівні, 
адже і групи факторів тут однорідні, щоправда просторовий вимір їх формування та прояву є зовсім 
іншим. Разом з тим, мезофактори є більш чутливими до коригування в силу виявлення лімітуючих їх 
впливів на компонентну структуру трудового потенціалу. Тут звичайно повноваження інститутів 
(організаційно-правова група факторів) регіонального рівня буде значно слабшим, проте у чіткій 
вертикальній взаємодії з органами загальнодержавного рівня може спричинити позитивний ефект. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах розгортання і активізації глобальних, 
зокрема євроінтеграційних процесів, серед яких неможливо не згадати формування глобального 
ринку праці, вкрай важливо привернути увагу дослідників до дослідження формування і розвитку 
трудового потенціалу країни та факторів, які на ці процеси впливають, з метою передбачення в 
перспективі зайнятості населення в Україні, потоків маятникових мігрантів з України в інші країни світу 
для попередження загроз національній безпеці. Результати таких досліджень необхідно враховувати в 
прогнозно-плановій та стратегічній документації з метою забезпечення стабільності в країні та 
підвищення якості життя її населення. 
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Анотація 

Розкрито суть мегафакторів та мезофакторів формування, розвитку та використання 
трудового потенціалу країни. Обґрунтовано підходи до їх дослідження при врахуванні 
глобалізаційних процесів. Окреслено особливості впливу мегафакторів та мезофакторів на 
трудовий потенціал країни в розрізі його формування, розвитку та використання. 

Ключові слова: фактор, трудовий потенціал, формування, розвиток, використання, 
мегафактори, мезофактори. 

Аннотация 
Раскрыта суть мегафакторов и мезофакторов формирования, развития и использования 

трудового потенциала страны. Обоснованы подходы к их исследованию при учете процессов 
глобализаций. Очерчены особенности влияния мегафакторов и мезофакторов на трудовой 
потенциал страны в разрезе его формирования, развития и использования. 

Ключевые слова: фактор, трудовой потенциал, формирование, развитие, использование, 
мегафакторы, мезофакторы. 

Annotation 
Essence of megafactors and mezofactors forming, development and use of labour potential of country 

is exposed. Going is reasonable near their research at the account of processes of globalization. The 
features of influence of megafactors are outlined and mezofactors on labour potential of country in the cut of 
his forming, development and use. 

Key words: factor, labour potential, forming, development, use, megafactors, mezofactors. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ 
ТРАНСКОРДОННОГО Й ПРИКОРДОННОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 
 
Постановка проблеми. Глобалізаційні світові тенденції, міжнародна система поділу праці, 

інтеграційні процеси в міжнародному бізнесі зумовлюють важливість розширення та активізації 
міжнародних відносин. Для України національне господарство якої відстає за рівнем розвитку від 
економіки держав-сусідів, особливо країн Євросоюзу, великого значення набуває міжнародне 
співробітництво, спрямоване на усунення як економічних, так і соціальних диспропорцій розвитку. Для 
досягнення бажаного результату необхідне чітке формулювання теоретичних та практичних засад 
міжнародної співпраці, розробка законодавчо-нормативних документів, що регламентують діяльність 
суб’єктів господарювання, визначають мету цієї діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження транскордонного та 
прикордонного співробітництва не є новими у вітчизняній економічній науці. До формування та 
розвитку теоретичних і практичних складових зазначеного напрямку причетні українські вчені 
П. Бєлєнький, М. Долішній, В. Євдокименко, М. Козоріз, Г. Крушницька, М. Лендєл, В. Ляшенко, 
Ю. Макогон, A. Мельник, В. Мікловда, Н. Мікула, A. Moкій, В. Пила, С. Писаренко, О. Топчієв та ін. 
Попри всі досягнення науковців, відсутні чітке визначення, класифікація та поділ між категоріями 
транскордонне та прикордонне співробітництво (відносини, діяльність), прикордонні регіони, райони і 
території, прикордонний рух. 

Постановка завдання. Мета статті – з’ясування термінологічних відмінностей між поняттями 
транскордонного та прикордонного співробітництва в контексті регіональних інтеграційних процесів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З огляду на геополітичне розташування, значну 
кількість межуючих з Україною держав та диспропорції в розвитку між ними, важливим напрямком 
активізації міжнародної співпраці є транскордонне та прикордонне співробітництво. Підтримуючи 
думку науковців, що саме транскордонне та прикордонне співробітництво із сусідніми країнами є 
дієвим засобом стимулювання інтеграційних процесів активізації господарських та соціальних систем, 
у першу чергу прикордонних регіонів, слід підкреслити доцільність дотримання багатовекторної 
політики у зовнішньоекономічних відносинах. Вона не повинна обмежуватись євро-напрямком. 
Перспектива у комплексному розвитку всіх прикордонних територій на основі виходячи з соціально-
економічних, політичних, екологічних інтересів, як державних, так і регіональних. 

Розглянемо й проаналізуємо визначення зовнішньоекономічної діяльності подані у двох 
законодавчих документах – Господарському кодексі України та Законі України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність». Зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) суб'єктів господарювання 
є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України 
майном, зазначеним у частині першій статті 139 цього Кодексу, та/або робочою силою [8, с. 619]. 
Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарювання (українських та іноземних), 
побудована на взаємовідносинах між ними, як на території України, так і за її межами [4]. Визначення 
різняться між собою: в першому випадку існує «необхідність перетину кордону», що ставить під сумнів 
зарахування до ЗЕД відносин між іноземними та вітчизняними суб’єктами, коли обидва знаходяться на 
території іноземної держави або на території України, адже фактично перетин кордону при 
співробітництві між ними може не відбуватися. І навпаки, економічні відносини між суб’єктами 
господарської діяльності, які є резидентами України, один з яких діє за кордоном, потребуватимуть 
перетину кордону. Враховуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що визначення, наведене в 
Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» ширше й точніше відображає суть 
зовнішньоекономічних відносин. 

Розглядаючи транскордонне й прикордонне співробітництво, як складові зовнішньоекономічної 
діяльності, та аналізуючи визначення в Законі України «Про транскордонне співробітництво», де воно 
трактується як спільні дії, спрямовані на встановлення й поглиблення економічних, соціальних, 
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх 
представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними 
громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх 
національним законодавством [6], зазначимо, що повноваження закріплені на рівні територіальних 
громад, органів місцевого самоврядування та представницьких органів державної виконавчої влади.  
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В Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними 
общинами або властями (Мадрид, 21 травня 1980 р.) подано майже аналогічне трактування: 
транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та 
поглиблення добросусідських відносин між територіальними общинами або властями, які знаходяться 
під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін, та на укладання з цією метою будь-яких 
необхідних угод або досягнення домовленостей. Транскордонне співробітництво здійснюється в 
межах компетенції територіальних общин або властей, визначеної внутрішнім законодавством [2].  

Розділивши «транскордонне», як складне слово, на частини й проаналізувавши значення першої, 
де транс означає: а) рух через якийсь простір, перетинання його, напрямок, б) проходження, 
розташування відповідно до того, що виражено в другій частині слова [1, с. 1261], можна зробити висновок, 
що транскордонне – це співробітництво, яке здійснюється через кордон, потребує його перетину, 
проходження та розташування й визначене відповідним напрямком дії. Також транскордонне 
співробітництво – це відносини, спільні дії між суб’єктами різних країн, що потребують перетину кордону, 
або діють паралельно в межах міжнародних програм, і здійснюються на рівні територіальних громад, їх 
представницьких органів та місцевих органів державної влади співпрацюючих країн (кількість не 
обмежена). Безпосереднє межування з кордоном не повинно бути, на нашу думку, обов’язковою умовою, 
оскільки це частково збігається з уявленнями про прикордонне співробітництво. 

Враховуючи різноманітність зв’язків територіальних громад та органів влади різних країн, які не 
мають спільного кордону, в Протоколі № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне 
співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального 
співробітництва (Страсбург, 5 травня 1998 р.) наведено визначення цих зв’язків як міжтериторіального 
співробітництва, що означає будь-яку спільну діяльність, спрямовану на започаткування відносин між 
територіальними общинами або властями двох або більше Договірних Сторін, крім відносин 
транскордонного співробітництва між сусідніми властями, включаючи укладання угод про 
співробітництво з територіальними общинами або властями інших держав [7].  

Тут простежується спроба розділити транскордонне й міжтериторіальне співробітництво, де під 
останнім розуміють співробітництво з іноземними властями, які не є сусідами, але з якими існують 
спільні інтереси (міжтериторіальне співробітництво), а також передбачається, що таке співробітництво 
здійснюється не тільки в рамках транскордонного співробітництва між органами та асоціаціями 
територіальних общин або властей, але й на двосторонньому рівні [7]. Дискусійною є необхідність 
врахування в науковий обіг поняття міжтериторіальне співробітництво та тлумачення його відмінності 
від транскордонного, але в даному випадку вони різняться кількістю кордонів. Можливо, доцільніше 
розглядати міжтериторіальне співробітництво як відносини між певними територіями, що 
передбачають перетин кордону чи кордонів й класифікувати його як транскордонне. 

Доцільно відзначити активізацію процесів розвитку транскордонного співробітництва в Україні, 
про що свідчить розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 1838-р «Про 
схвалення Концепції Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 
роки». Концепцією визначено проблеми, на розв’язання яких буде спрямована програма, що має на 
меті активізацію соціально-економічного, науково-технічного, екологічного, культурного розвитку 
суб'єктів транскордонного співробітництва. Основними завданнями Програми є [5]: сприяння 
економічному, соціальному, культурному розвитку прикордонних регіонів та активізація всебічного 
транскордонного співробітництва із сусідніми країнами на державному, регіональному та місцевому 
рівні; підвищення рівня життя населення прикордонних регіонів; поглиблення співпраці в рамках 
існуючих єврорегіонів; активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів; створення умов для 
заснування й функціонування спільних підприємств та утворення транскордонних економічних 
кластерів; розвиток малого та середнього підприємництва; забезпечення охорони навколишнього 
середовища, екологічної безпеки; розвиток інфраструктури прикордонних регіонів та створення умов 
для залучення інвестицій; розвиток соціальної сфери. 

Слід зауважити, поняття прикордонного співробітництва в Україні з’явилося раніше 
транскордонного, але не знайшло чіткого й однозначного тлумачення в законодавчих актах та 
наукових виданнях. Саме слово «прикордонний» означає розташування біля кордону, вздовж кордону 
[1, с. 935], тому територіальна ознака майже не відрізняє його від «транскордонного», згаданого в 
Європейській рамковій конвенції. В економічній літературі досить часто категорії транскордонне і 
прикордонне співробітництво (розвиток, відносини…), транскордонні та прикордонні території (райони, 
регіони) вживаються хаотично, синонімічно, що обумовлює необхідність детальнішого визначення меж 
використання поняття прикордонного співробітництва (розвитку, відносин). 

Звичайно, можна погодитись із науковцями, які обґрунтовано пропонують поняття 
транскордонного й прикордонного співробітництва вважати синонімічними [3, с. 12], але, з огляду на 
сутність даних категорій, доцільно виявити можливі відмінності в їх застосуванні. Якщо у визначенні 
категорій прикордонний регіон і прикордонний район, головною ознакою є межування з кордоном, то, 
на нашу думку, слід розглянути сутність прикордонних територій, в межах яких і реалізовується 
прикордонне співробітництво. Оскільки до прикордонних територій слід зарахувати певні частини 
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(площі) місцевостей прилеглих до кордону країн, при чому прикордонні території не будуть 
ідентичними прикордонним регіонам і районам, то основним критерієм їх визначення, очевидно, 
залишається глибина територій (межі віддаленості від кордону). Відповідно до укладених угод про 
місцевий прикордонний рух із країнами Євросоюзу, прикордонна територія тлумачиться як зона 
адміністративних регіонів Договірних Сторін, яка знаходиться на відстані не більше тридцяти (30) 
кілометрів від спільного державного кордону; якщо частина таких адміністративних регіонів 
знаходиться більш, ніж за тридцять (30), але менш, ніж за п'ятдесят (50) кілометрів від лінії кордону, 
вона тим не менше розглядається як частина прикордонної зони [10]. 

Отже, прикордонні території визначені межами 30 км і, як виняток, – 50 км зоною, при цьому 
методика визначення населених пунктів різниться. До прикладу: Угода між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Угорської Республіки про правила місцевого прикордонного руху окреслює прикордонну 
зону в межах радіусу від контрольно-пропускних пунктів перетину, а не відстані впродовж усього 
спільного кордону [9]. Враховуючи, що на прикордонних територіях діють спеціальні режими, які 
виокремлюють прикордонне співробітництво із загального поняття транскордонного співробітництва, 
доцільно розглядати його як складову транскордонного, що має специфічні ознаки. Для унаочненого 
порівняння розглянутих вище категорій згрупуємо їх за ознаками (табл. 1). 

Таблиця 1 
Види співробітництва за групами ознак 

 
О  з  н  а  к  и 

Вид 
співробітництва Перетин 

кордону 
Розташуван
ня території 

Рівень 
реалізації 

Суб’єкти 
діяльності 

Мета 

Міжнародне 
як правило, 
але не 

обов’язково 

вся 
територія 
країни 

на всіх 
рівнях 

суб’єкти 
господарювання 
різних країн 

економічна та політична 
ефективність співпраці 

Між-
територіальне 

не 
обов’язково 

довільна 
територія 

регіональ-
ний рівень 

територіальні 
общини, власті 

економічна 
ефективність співпраці 
та поглиблення добро-
сусідських соціальних, 
екологічних, культурних 

відносин 

Транскордонне 
як правило, 
але не 

обов’язково 

межування 
з кордоном 

не 
обов’язкове 

регіональ-
ний та 

локальний 

територіальні 
громади, органи 

місцевого 
самоврядування 
та представницькі 
органи державної 
виконавчої влади 

встановлення й 
поглиблення 

добросусідських 
економічних, 

соціальних, науково-
технічних, екологічних, 
культурних відносин 

Прикордонне 

не 
обов’язково, 
(спеціальний 

режим 
перетину) 

межує з 
кордоном 

локальний 
рівень 

територіальні 
общини, власті 

поглиблення 
добросусідських 

відносин, розбудова 
інфраструктури, 

розвиток культури тощо 
  
Аналізуючи поняття прикордонне співробітництво, доцільно зауважити, що таке 

співробітництво не завжди потребує перетину кордону й може здійснюватись паралельно по обидва 
його боки. Прикладом може бути реалізація програм із розбудови прикордонної інфраструктури, 
збереження навколишнього середовища, поглиблення соціальних та культурних зв’язків. 

Зазначимо, що наведені категорії пов’язані між собою ієрархічно (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Ієрархічний зв'язок видів співробітництва 

 
Міжнародне   співробітництво   

Міжтериторіальне співробітництво 

Транскордонне співробітництво 

Прикордонне 
співробітництво 
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Міжтериторіальне співробітництво є складовою міжнародного й конкретизується територіальною 
ознакою, суб’єктами та до певної міри метою. Транскордонне співробітництво входить у категорію 
міжтериторіального (ширшого), де відмінність мінімальна й полягає в перетині кордону (як правило) та 
укладанні угод про співробітництво з територіальними общинами або властями інших, не межуючих 
держав. Прикордонне співробітництво є однією з форм транскордонного, для якого обов’язкове 
межування з кордоном, що спостерігається на локальному рівні. На прикордонних територіях діють 
спеціальні режими з функціонування, що формують окремий економічний простір. 

Висновки з проведеного дослідження. В результаті дослідження з’ясовано сутність 
міжнародного, міжтериторіального, транскордонного та прикордонного співробітництва, виявлено та 
проаналізовано відмінності між ними, прослідковано ієрархічний зв'язок та сформульовано висновки. 
В законодавчих актах знайдено певні розбіжності тлумачень та відсутність визначення категорії 
прикордонного співробітництва, що буде об’єктом подальших наукових досліджень автора. 
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Анотація 

У статті теоретично узагальнені наукові та законодавчі підходи до тлумачення категорій 
«транскордонне і прикордонне співробітництво», «міжнародне і міжтериторіальне 
співробітництво», а також зроблено спробу з’ясувати відмінності та ієрархічний зв’язок між ними.  

Ключові слова: теоретичні підходи, транскордонне і прикордонне співробітництво, 
міжнародне та міжтериторіальне співробітництво, відмінності, ієрархічний зв’язок.  

 
Аннотация 

В статье теоретически обобщены научные и законодательные подходы к толкованию 
категорий «трансграничное и приграничное сотрудничество», «международное и 
межтерриториальное сотрудничество», а также сделана попытка выяснить различия и 
иерархическую связь между ними. 

Ключевые слова: теоретические подходы, трансграничное и приграничное 
сотрудничество, международное и межтерриториальное сотрудничество, различия, 
иерархическая связь. 

Annotation 
In the article in theory the scientific and legislative going is generalized near interpretation of 

categories «transfrontal and boundary collaboration», «international and interterritorial cooperation», and 
also an attempt to find out differences and hierarchical connection between them is done.  

Key words: theoretical approaches, transfrontal and boundary collaboration, international and 
interterritorial cooperation, differences, hierarchical connection.  
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ПЕРСПЕКТИВИ МЕХАНІЗМУ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічний розвиток країни, особливо у посткризовий 

період, вимагає перегляду механізмів державної політики регулювання зайнятості населення з метою 
подальшого якісного оновлення цієї сфери. Основними чинниками, що стримують впровадження 
нових підходів до управління державним регулюванням зазначеними процесами на практиці і досі 
залишаються обмеженість фінансування (на перепідготовку кадрів та інші цілі), повільні темпи 
оновлення робочих місць, а також інертність щодо ініціації змін та управління ними у ринкових умовах.  

Аналіз поточної ситуації засвідчує, що протягом останніх років значно скоротився обсяг 
інвестицій у людський капітал на всіх рівнях соціально-трудових відносин. При цьому, особливо 
актуалізується потреба розв’язання ситуації, що склалась, на регіональному рівні. Значною мірою це 
обумовлено тим, що реалізація механізмів державної політики регулювання зайнятості населення 
посилює навантаження на обласні центри зайнятості, регіональні представництва фондів соціального 
страхування на випадок безробіття та інші інституції у напрямі створення сприятливих умов для 
нарощування потенціалу зайнятості. Тому актуальним постає завдання удосконалення існуючих 
підходів щодо забезпечення ефективної зайнятості населення шляхом модернізації та якісної 
трансформації механізму державного регулювання зайнятості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати наукових досліджень засвідчують, що 
автори розглядають механізм державного регулювання зайнятості населення диференційовано за 
напрямами. Так, Г. В. Баланда виносить проблему на глобальний рівень [1]; Т. А. Заяць [2] і 
А. А. Чухно [3] – пропонують змінити підходи щодо зайнятості у регіонах через інституціоналізацію 
відповідних відносин. І. В. Пономаренко рекомендує запровадити нові підходи до аналізу зайнятості 
населення [4]. С. І. Бандур, Л. С. Тараєвська, а також Ю. Краснов, одним із шляхів вирішення 
проблеми вбачають розробку стратегії розвитку робочих місць [5, 6]. У працях вітчизняних вчених 
представлені загальні підходи щодо забезпечення ефективної зайнятості, які переконані, що остання 
має бути спрямована на створення сприятливих умов для руху робочої сили, забезпечення робочими 
місцями, організацією професійної підготовки і перепідготовки тощо [7, 8, 9]. Але розуміння сутності 
досліджуваної категорії, меж її застосування, способів використання у реальних, ринкових умовах у 
наукових джерелах різниться. Тому неузгоджені і невирішені аспекти проблеми визначають об’єктивну 
необхідність їх подальшого дослідження та розробку на цій основі активних, дієвих механізмів 
державної політики регулювання зайнятості населення, зокрема на регіональному рівні. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення особливостей використання 
механізмів регулювання зайнятості населення у державній політиці України на сучасному етапі 
розвитку країни з метою подальшого удосконалення існуючих і розробки нових дієвих методів 
забезпечення адекватного рівня зайнятості на регіональному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Періоди поступового нарощування промислового 
потенціалу країни, покращення зовнішньоторговельного балансу спричинили скорочення рівня 
безробіття в середньому по країні. Модернізація виробництв внаслідок вкладення інвестицій 
дозволили перепрофільовувати їх діяльність та інвестувати у висококваліфікований персонал (до 
п’яти відсотків фонду матеріального заохочення та розвитку персоналу). Водночас, проблеми 
структурної трансформації економіки України та наслідки світової фінансової кризи негативно 
позначились на рівні зайнятості окремих груп населення. Невідповідність наявної пропозиції професії 
вимогам роботодавців, низький рівня трудової мобільності породили надлишок працівників загострили 
проблему структурного безробіття, сприяли зниженню ефективності використання трудового 
потенціалу особливо на регіональних ринках праці.  

Суб’єктами державного регулювання зайнятості в регіонах виступають обласні державні 
адміністрації (та відповідні управління у їх структурі), органи місцевого самоврядування, 
представництва (регіональні відділення) державної служби зайнятості, до завдань яких віднесено: 
зменшення рівня безробіття, реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин на 
підзвітних територіях, забезпечення підвищення рівня зайнятості населення, оплати і належних умов 
праці, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування 
населення, створення нових робочих місць, сприяння індивідуальній підприємницькій ініціативі, 
підвищення якості робочої сили, сприяння соціальному розвитку області тощо.  
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Проаналізуємо ефективність реалізації положень державної програми зайнятості на підставі 
статистичних даних на прикладі Житомирської області (табл. 1). Механізм регулювання у сфері трудових 
відносин Житомирської області в цілому включає систему соціально-економічні відносин суб’єктів 
державного регулювання зайнятості (в області це 4 міські і 18 районні центри занятості), організаційні, 
юридичні та інші методи та способи, що забезпечують їх функціонування у системі трудових відносин. 

Таблиця 1 
Основні показники ринку праці Житомирської області у 2005–2010 рр. 

 
Рік 

Показники 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

2010 р. до 
2005 р. (+, -) 

Економічно активне населення у 
середньому у віці 15 – 70 років, тис. осіб,  632,5 625,1 623,9 622,1 621,8 621,1 -11,4 

у т. ч:  зайняті  570,6 568,1 570,4 568,2 555,2 560,3 -10,3 
 безробітні  61,9 57,0 53,5 53,9 66,6 60,8 -1,1 

у т.ч. працездатного віку 567,3 569,5 567,3 568,5 556,2 552,3 -15 
Рівень економічної активності, % 64,2 63,7 64,0 64,5 65,3 90,2 26 
Рівень зайнятості, % 57,9 57,9 58,5 58,9 58,3 59,5 1,6 
Рівень безробіття (за методологією 
МОП), % 

9,8 9,1 8,6 8,7 10,7 9,8 0 

Середня тривалість безробіття серед 
економічно активного населення у віці 15 
– 70 років за методологією МОП, місяців 

7,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 -1 

Кількість незайнятих громадян, які 
користувались послугами ДСЗ, тис. осіб 109,4 99,5 90,1 92,9 79,9 69,8 -39,6 

з них працевлаштовані, % 36,4 40,4 44,3 41,3 30,8 35,3 -1,1 
Перебували на обліку у ДСЗ на кінець 
року, тис. осіб 33,7 29,5 25,7 33,9 22,8 23,0 -10,7 

Потреба у робочій силі на кінець року, 
тис. осіб 3,3 2,7 3,9 2,4 1,5 1,8 -1,5 

Навантаження незайнятого населення 
на одне вільне робоче місце, вакантну 
посаду на кінець року, осіб 

10,0 11,0 7,0 14,0 15,0 13,0 3 

Середній розмір допомоги по безробіттю 
(у грудні), грн. 189,4 237,4 316,4 545,4 585,3 739,6 550,2 

у % до мінімальної заробітної плати 57,00 59,30 68,80 90,10 78,70 80,20 23,2 
Середньооблікова кількість штатних 
працівників, тис. осіб 303,0 293,1 283,8 276,6 258,0 248,6 -54,4 

Середньомісячна заробітна плата:          
– номінальна (в розрахунку на одного 
штатного працівника), грн. 602 793 1033 1404 1493 1785 1183 

– реальна, у % до попереднього року 120,4 121,4 116,0 107,7 90,8 111,0 -9,4 
Джерело: складено автором на основі [10, 11]. 
 
Характеризуючи ситуацію із зайнятістю економічно активного населення працездатного та 

старше працездатного віку і порівнюючи дані із аналогічними на національному рівні за відповідний 
період визначається, що чисельність економічно активного населення у віці 15–70 рр., скорочувалась 
в області швидшими темпами, аніж на рівні країни (1,7 проти 0,6%) і в цілому зменшилась на 10,7 
тис. осіб. Таку ж динаміку засвідчують і дані щодо зайнятого населення – зменшення та 15,4 тис. осіб, 
або 2,7 проти 2,4% на національному рівні. Відповідно, чисельність безробітних зростає. Колізія 
виникає у тому, що зменшується число осіб (зайнятих) працездатного віку, і це скорочення сягає 2%. 

Відтак, рівень економічної активності показує приріст 1,1% і рівень зайнятості – 0,4% за рахунок 
осіб старше працездатного віку. А рівень безробіття за методологією МОП характеризується 
зростанням на 0,9%, що у порівнянні із даним показником в цілому по Україні (1,6%) не видається 
критичним [11]. Проте у межах окремих районів ситуація часом є катастрофічною. Крім того, 
наприкінці 2008 – початку 2009 р. підприємства області анонсували суттєве скорочення чисельності 
працівників – лише у 2009 р. 1561 осіб. Фактично за результатами року з підприємств, установ та 
організацій області з причин скорочення чисельності або штату вивільнено 3,7 тис. працівників, що 
вдвічі більше, ніж у 2008 році. Також посилилась тенденція росту прихованого безробіття. У 2009 р. 
2,5% штатної чисельності працівників перебували у відпустках з дозволу адміністрації, або 
6,4 тис. осіб, у режимі вимушеної неповної зайнятості працювали 5,7% штатної чисельності 
працівників, або 14,3 тис. осіб на 507 підприємствах, що складає 11,3% їх загальної кількості [12]. 

Аналіз динаміки охоплення заходами сприяння зайнятості населення в області засвідчив, що 
ними щонайдалі користується все менша кількість осіб – скорочення становить 29,5 тис. осіб, або на 
27,0% незайнятих громадян (в цілому по Україні – на 25,8%). Зменшилась і чисельність 
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працевлаштованих громадян на 15,4% (в країні – на 33,1%), що узгоджується із скороченням потреби 
підприємств області у робочій силі на 54,6% (проти скорочення на 40,0% на національному рівні). 
Незмінною залишилась структура працевлаштування (у промисловості – 31%, торгівлі – 20%, 
сільському господарстві – 15%). Найбільше працевлаштовано осіб з робітничими спеціальностями (у 
середньому близько 50%). На кінець аналізовано періоду серед тих, хто перебували на обліку в 
центрах зайнятості, 12,6 тис. осіб становили жінки, 10,3 тис. – чоловіки, 9,4 тис. – молодь у віці до 35 
років, 1,9 тис. – вивільнені працівники, 4,7 тис. – особи, які не здатні на рівних конкурувати на ринку 
праці, 0,6 тис. – інваліди [13]. Крім того, навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче 
місце в області зросло з 10 до 15 осіб/вакансію (для порівняння аналогічний показник на 
всеукраїнському рівні зріс з 5 до 8 осіб/вакансію). Станом на 01.01.2010 р. наявна кількість вакансій 
становила 1545, у тому числі: для робітників – 697, для службовців – 770 та осіб, які не мають 
спеціальної підготовки, – 78.  

Серед пасивних форм державного регулювання зайнятості в області традиційно 
використовуються такі механізми як виплати допомоги по безробіттю, зокрема одноразова її виплата 
для організації підприємницької діяльності; матеріальної допомоги у період професійної підготовки, 
перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, надання допомоги членам сімей, які 
перебувають на утриманні безробітних. У 2008 р. із Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття виплати на допомогу по безробіттю в цілому в 
Житомирській області склали 94,7 млн. грн. (при тому близько 40% надходжень становили 
відрахування від бюджетних установ і лише близько 70% платників постійно, своєчасно і в повному 
обсязі сплачували страхові внески). Середній розмір допомоги по безробіттю у 2009 р. зріс до 585,3 
грн. (656,0 грн. по Україні), що є нижче мінімальної заробітної плати й прожиткового мінімуму. Щодо 
розміру заробітної плати, то в Житомирській області вона традиційно нижча за середню по країні (у 
2005 р. її розмір складав 602 грн., а у 2009 р. – 1493 грн., що відповідно на 25,3% та 21,7% менше ніж 
у середньому по Україні) [11]. Тому не можна вважати, що зарплата у повній мірі виконує свої функції. 

Динамічні зміни статистичних даних дозволяють визначити поглиблення основних проблем на 
ринку праці Житомирської області у 2008 р. та їх подальший активний прояв у 2009 р. Встановлено, 
що 67% попередньої позитивної динаміки щодо зайнятості та працевлаштування громадян 
забезпечили наступні заходи: 

− забезпечення тимчасової зайнятості населення шляхом організації оплачуваних громадських 
робіт, що дозволяло громадянам покращувати матеріальний добробут, відновлювати професійні, трудові 
навички і, часом, приступати до роботи на постійній основі. Зокрема, у 2008 р. на цих роботах було 
зайнято 14,8 тис. громадян, середня тривалість зайнятості  становила 10 днів, середньогодинний заробіток 
– 3,79 грн. Проте у 2009 р. число залучених до громадських робіт громадян зменшилось до 8,0 тис. осіб; 

− інформаційна та профорієнтаційна робота, організація професійного навчання, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації. Так, за цими програмами з метою отримання нової професії або 
спеціальності у 2008 р. проходили професійне навчання 8,5 тис. безробітних, причому 5,7 тис. осіб за 
замовленням роботодавців; з них 76,3% – підвищили кваліфікацію, 16,7% – пройшли перепідготовку, 
решта – вперше навчались або були випускниками навчальних закладів. Робота проводилась із 
залученням 9 вищих і 20 професійно-технічних навчальних закладів, 685 підприємств, установ та 
організацій. У 2009 р. проходження професійного навчання скоротилось до 4,2 тис. безробітних [13]; 

− сприяння скороченню термінів перебування безробітних на обліку, прискорення їхнього 
працевлаштування, у т. ч. через створення нових і додаткових робочих місць, сприяння розвитку 
малого і середнього підприємництва (процедура «відкритого вікна») тощо. У 2008 р. із загальної 
кількості робочих місць, створених юридичними особами, шляхом надання дотацій роботодавцям 
створено 1624 робочих місця, 723 особи розпочали діяльність шляхом отримання одноразової 
допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. У 2009 р. у всіх сферах економічної 
діяльності області створено 22,8 тис. нових робочих місць (у 2008 р. – 17,1 тисяч); найбільше у 
промисловості і сфері послуг. Водночас упродовж 2009 р. на підприємствах, в організаціях та 
установах області ліквідовано 17,7 робочих місць, що становить 77,8% від кількості створених. При 
цьому лише третина (8,2 тис.) робочих місць створена на підприємствах, тобто у реальному секторі 
економіки, інші – фізичними особами-підприємцями, зокрема внаслідок легалізації зайнятості, а не 
створення нових робочих місць. 

Внаслідок недостатнього рівня регулювання відносин на регіональному ринку праці та 
відсутності системної стратегічної політики у сфері зайнятості виникла низка проблем, що потребують 
нагального розв’язання: 

− для виконання і простих, і висококваліфікованих робіт роботодавці висували завищені вимоги 
до претендентів – як наслідок посилювалась конкуренція претендентів на одне робоче місце і 
утворювалась незаповненість вакансій протягом тривалого часу; 

− у населених пунктах недостатньо представлені або відсутні об’єкти соціальної інфраструктури; 
на підприємствах виробничі процеси здійснюються у шкідливих чи важких умовах праці, при цьому 
рівень заробітної плати залишається низьким та має місце значний рівень заборгованості щодо її 
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виплати (особливо у сільському господарстві); 
− неможливо надавати дотації роботодавцям для створення нових робочих місць внаслідок 

заборгованості сільськогосподарських підприємств зі сплати внесків до Фонду соціального страхування на 
випадок безробіття. Для розв’язання вказаних проблем у найближчій перспективі пропонується 

− створити банк вакансій та проводити за ним пошук роботи щодо відповідності наявним 
претендентам (удосконалення структури і навігації в інформаційно-аналітичній системі служб 
зайнятості); забезпечити адекватність вимог роботодавців рівню оплати й умов праці;  

− удосконалити процедуру надання інформаційних і профорієнтаційних послуг населенню, 
зокрема за принципом адресності; підготовка безробітних під конкретні замовлення роботодавців, з 
обов’язковим працевлаштуванням після навчання безпосередньо на виробництві; надання конкретної 
допомоги, у т. ч. роботодавцям, з врахуванням особливостей і динаміки на ринку праці;  

− удосконалити роботу з працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на 
заброньовані, вільні та новостворені робочі місця; оновити механізми надання дотацій роботодавцям, 
спростивши процедуру їх отримання; сприяти самозайнятості та організації підприємницької діяльності. 

До інших механізмів реалізації державної політики зайнятості на рівні регіону можемо віднести: 
− створення сприятливого інвестиційного клімату в області, зокрема сприяння створенню 

підприємств за участю іноземного капіталу (особливо у районах, де для цього є економічні можливості 
та відповідна інфраструктура); 

− відхід від політики перетворення виробничих підприємств на торгівельні площадки чи 
розважальні центри; 

− підтримка підприємництва, у т. ч. у частині спрощення процедури отримання консультативних 
послуг збоку органів виконавчої влади, фіскальних і контролюючих органів; 

− розробка неформальних та адекватних програм розвитку ринку праці на період до 2020 р. (за 
тривалістю проектів розвитку), у т. ч. «резервних» з метою убезпечування від ймовірних сценаріїв 
«стрімкого зростання безробіття» у періоди економічної рецесії та спаду (дія попередніх програм 
завершується – обласні програми: «Сільська молодь» на 2006–2009 рр., «Молодь Житомирщини» на 
2007–2011 рр.; розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними 
можливостями, психічним захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 р.; Комплексні 
програми: регіонального розвитку Житомирської області на 2007–2011 рр., підтримки малого 
підприємництва у Житомирській області на 2007–2011 рр., – а нових проектів ще не розроблено); 

− запровадження проведення постійного моніторингу стану виплати заробітної плати та 
сприяння ліквідації заборгованості по ній (розширення спектру послуг, які надаються роботодавцям); 
детінізація ринку праці (легалізація робочих місць); 

− у повній мірі врахування людського чинника у процесі праці – самореалізація працівників, 
відтворення їх трудового потенціалу, гідність умов і розміру заробітної плати, задоволення потреб. 

Висновки з проведеного дослідження. Механізми державної політики регулювання зайнятості 
мають бути спрямовані на забезпечення відтворення продуктивних сил суспільства. Лише єдність 
інтересів всіх суб’єктів трудових відносин сприятиме не лише розвитку, а й нівелюванню наслідків 
негативних тенденцій, що часом виникають на світових ринках, і особливо гостро проявляються після 
вступу України до СОТ.  

Розв’язання складних ситуацій саме на регіональному рівні дозволяє координувати процеси 
регулювання зайнятості та з найменшою інертністю розробляти і втілювати дієві методи забезпечення 
адекватного рівня зайнятості населення (з урахуванням територіальної, ментальної та іншої специфіки). 

Перспективними напрямами вбачаємо посилення соціальної відповідальності партнерів на 
ринку праці, інтеграцію гілок влади, оновлення способів проведення профорієнтаційної роботи, 
зниження тривалості безробіття. 
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Анотація 

Проаналізовано стан зайнятості. Визначено особливості активних і пасивних методів та 
механізмів державної політики регулювання зайнятості, що застосовується у сучасних умовах на 
регіональному рівні. Досліджено проблеми і визначено перспективи підвищення дієвості існуючих та 
запропоновано нові механізми регулювання зайнятості населення. 

Ключові слова: зайнятість, державна політика регулювання зайнятості, механізми 
регулювання зайнятості населення. 

Аннотация 
Проанализировано состояние занятости. Определены особенности активных и пассивных 

методов и механизмов государственной политики регулирования занятости, применяемых в 
современных условиях на региональном уровне. Исследованы проблемы и определены перспективы 
повышения действенности существующих и предложены новые механизмы регулирования 
занятости населения. 

Ключевые слова: занятость, государственная политика регулирования занятости, 
механизмы регулирования занятости населения. 

Annotation 
The article analyzed the status of employment determined by active and passive methods and 

features of state regulation mechanisms of employment policy applicable to current conditions at the regional 
level. It also explores the problems and perspectives of improvement in the effectiveness of existing and 
proposed new mechanisms for employment regulation. 

Key words: employment, government employment policy regulation, mechanisms of regulation of 
employment. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВТОТРАНСПОРТНОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Постановка проблеми. Роль і значення належного стану та розвитку транспортної 

інфраструктури сільських територій важко переоцінити. Адже, саме вона є тим кістяком, «скелетом», 
основною підсистемою опорного каркасу таких територій, який дозволяє організувати діяльність в їх 
межах. Недостатній розвиток автотранспортної інфраструктури сільських територій є детермінантом 
перетворення їх у слаборозвинені, або депресивні території. Саме недостатній розвиток 
автотранспортної інфраструктури сільських територій гальмує розвиток всіх сфер життєдіяльності в їх 
межах. Так, при низькому розвитку автотранспортної інфраструктури сільських територій неможливо 
ставити питання про розвиток ряду видів економічної діяльності. Йде мова не тільки про 
сільськогосподарську діяльність, а й про розвиток, наприклад, зеленого туризму. В такому випадку 
неможливо належним чином організувати дозвілля населення, забезпечити його участь у 
різноманітних фестивалях та конкурсах, сприяти відвідуванню об’єктів соціальної інфраструктури у 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА 

 
 

 117 

містах. Неможливо організувати належним чином підвіз учнів сільської місцевості, які проживають за 
межею пішохідної доступності, до навчальних закладів та реалізувати Програму «Шкільний автобус». 
Все це так чи інакше сприяє прискорює вимирання села, руйнацію сільської поселенської мережі, 
розширюючи зони суцільної незаселеності сільських територій. До сказаного слід додати, що без 
належного рівня розвитку автотранспортної інфраструктури сільських територій неможливий розвиток 
постіндустріального суспільства, зокрема таких його стадій, як інформаційне суспільство, знаннєва 
економіка, а отже неможливий суспільний прогрес і розвиток цивілізації в цілому. Все викладене вище 
підкреслює важливість виявлення і вивчення проблем розвитку автотранспортної інфраструктури 
сільських територій, актуалізує пошук шляхів їх розв’язання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку транспорту та покращення 
стану доріг у сільській місцевості висвітлені у роботах вітчизняних вчених: О. Г. Булавки, 
Ю. І. Івашкевича, А. В. Лісового, М. К. Орлатого, І. В. Прокопи, П. Т. Саблука, Г. Ю. Родащука, 
В. П. Рябоконя, Л. О. Юрчишина та інших. При цьому, у другій половині ХХ ст. дослідження 
автотранспортної інфраструктури  сільських територій займалися, насамперед, відомі українські 
географи: М. В. Григорович, К. Ф. Коценко М. Д. Пістун, І. І. Ровенчак, О. І. Шаблій та ін. 

На сьогоднішній день, в першу чергу викликають інтерес наукові розвідки, які стосуються 
сучасного стану та перспектив транспортно-дорожнього комплексу загалом і автотранспортної 
інфраструктури зокрема. Так, цікавим в цьому плані є дослідження Ю. Є. Пащенка, яке присвячене 
розвитку та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України в умовах інтеграційних процесів 
[7], наукові пошуки А. М. Редзюка, що стосуються проблем розвитку автомобільного транспорту [1], 
дослідження Д. Прейгера, які присвячені актуальним питанням будівництва доріг [9], праця 
І. Р. Юхновського, Г. Б. Лебеди, Т. І. Попової, яка також присвячена проблемам та перспективам 
транспортного комплексу загалом і автомобільної інфраструктури зокрема [12] та ін. Важливо, що ряд 
досліджень присвячені впливу автотранспорту на довкілля. У цьому плані варто звернути увагу на 
роботи О. Сапронова [2], Ю. Ф. Гутаревича, Д. В. Зеркалова, А. Г. Говоруна, А. О. Корпача, 
Л. П. Мержиєвської [4] та ін.  

Безумовно, така суттєва активізація подібних досліджень була своєчасною і потрібною, оскільки 
цілком очевидним є те, що гальмування розвитку транспортної інфраструктури детермінує 
особливості економічних кризових явищ. При цьому, економістів хвилює ряд наступних важливих 
питань, а саме: як слід розвивати автотранспортну інфраструктуру країни, щоб вона забезпечувала 
розвиток самого автомобільного транспорту, соціально-економічне зростання територіальних 
суспільних систем різного ієрархічного рівня, сприяла збільшенню валютних надходжень до бюджету 
країни, забезпечувала ефективність виробництва товарів і послуг та належні обсяги пасажирських і 
вантажних перевезень тощо. Але, не менш важливими вважаються питання розвитку 
автотранспортної інфраструктури сільських територій, зокрема такі: як необхідність розвивати 
автотранспортну інфраструктуру сільських територій, щоб вона забезпечувала вчасне збирання 
врожаю, ефективне функціонування всіх видів економічної діяльності сільських територій сприяла 
поліпшенню якості життя сільських територій. Безумовно, щоб відповісти на такі питання важливо 
виявити і дослідити проблеми розвитку автотранспортної інфраструктури сільських територій та 
окреслити можливі шляхи їх розв’язання. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є окреслення проблем розвитку автотранспортної 
інфраструктури сільських територій, їх оцінка та визначення підходів до можливого поліпшення ситуації в 
цьому плані. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день сформувалося і 
загострилося ряд проблем, пов’язаних із станом та розвитком автотранспортної інфраструктури 
сільських територій. 

Першою і чи не найважливішою проблемою є, безумовно, недостатня потужність і незадовільний 
стан чи не найважливішої складової автотранспортної інфраструктури – автомобільних доріг. Ось як цю 
проблему висвітлює український дослідник Г. Ю. Родащук: «Сьогодні одне з найболючіших питань – це 
стан доріг у сільській місцевості. Багато ще сільських населених пунктів розташовані на деякій відстані від 
автодоріг загального користування, і тому постає питання про забезпечення під’їздами з твердим 
покриттям до цих населених пунктів. Адже сучасна мережа доріг не забезпечує нормальне сполучення, не 
завжди сприяє задоволенню потреб сільського населення» [11]. 

Ця проблема ускладнюється тим, що навіть збудовані раніше дороги стали сьогодні 
непридатними до експлуатації. Так, до здобуття незалежності в Україні була значна кількість 
автомобільних шляхів спеціального призначення (під’їздів до військових та інших режимних об’єктів, 
великих залізничних вузлів, станцій, переправ, морських та річкових портів, а також автомобільних 
доріг оборонного значення), яких в даний час залишилось дуже мало через закриття багатьох великих 
промислових підприємств, військових частин та інших об’єктів, а також через відсутність коштів на 
утримання таких доріг в належному стані. На жаль, на сьогоднішній день не всі сільські пункти мають 
під’їзди (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Наявність під’їздів з твердим покриттям до сільських населених пунктів 

станом на 01.01.2010 року* 
 

Кількість населених пунктів 

Всього Мають під'їзди Згідно з інвентаризацією станом 
на 01.01.2010 не мають під’їздів 

Найменування областей 

шт. шт. шт. км 

% 
наявності 

Всього по Україні 28490 28377 113 397,8 99,6 
в тому числі:      

Автономна Республіка 
Крим 980 979 1 1,0 99,9 
Вінницька 1466 1466 - - 100 
Волинська 1054 1054 - - 100 
Дніпропетровська 1436 1436 - - 100 
Донецька 1119 1119 - - 100 
Житомирська 1619 1619 - - 100 
Закарпатська 579 579 - - 100 
Запорізька 914 914 - - 100 
Івано-Франківська 765 765 - - 100 
Київська 1127 1127 - - 100 
Кіровоградська 1004 1004 - - 100 
Луганська 782 781 1 7,9 99,9 
Львівська 1850 1846 4 5,8 99,8 
Миколаївська 894 891 3 28,0 99,7 
Одеська 1127 1105 22 72,6 98,0 
Полтавська 1823 1823 - - 100 
Рівненська 1000 996 4 15,5 99,6 
Сумська 1467 1454 13 47,2 99,1 
Тернопільська 1023 1021 2 7,0 99,8 
Харківська 1682 1664 18 44,5 98,9 
Херсонська 656 656 - - 100 
Хмельницька 1415 1414 1 4,1 99,9 
Черкаська 824 824 - - 100 
Чернігівська 1486 1447 39 142,7 97,4 
Чернівецька 398 393 5 21,5 98,7 

* Джерело : [10, с. 8] 

Про незадовільний стан автотранспортної мережі складають легенди, видумують анекдоти, 
говорять в засобах масової інформації, але результат тільки погіршується. Так, згідно із даними 
засобів масової інформації, Україні необхідно відремонтувати 90% українських доріг [6]. Визнано, що 
найгірші і найнебезпечніші дороги знаходяться у Запоріжській і Харьківській областях (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Фрагмент однієї з найгірших доріг (Фото: http://auto.ria.ua) 
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Згідно з підрахунками, загальна площа ям на дорогах складає 11 млн. кв.м. Найбільш проблемною 
виявилася Запорізька область (4299,1 тис. кв. км). За даними ДАІ, це пояснюється тим, що багато доріг 
знаходяться на балансі селищ і сіл а в місцевих бюджетах немає засобів на перекладання асфальту. При 
цьому Харківська область лідирує в рейтингу протяжності доріг без розмітки (5893,2 км) [6]. Таким чином, 
Україна є в числі тих держав в Європі, які мають найгірші дороги.  

Наступними проблемами розвитку автотранспортної інфраструктури сільських територій є 
відставання України у розвитку автодоріг загального користування від темпів автомобілізації країни. 
Вкрай незадовільним є рівень безпеки дорожнього руху. На утримання доріг виділяються дуже скромні 
бюджетні кошти [3]. 

Ще одна проблема – це те, що технічні стандарти автодоріг України не відповідають стандартам ЄС 
ні за якістю, ні за ваговими навантаженнями. З метою приведення їх у відповідність до вимог ЄС необхідно 
внести зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів та Правил перевезення великовагових 
вантажів згідно з конвенціями Європейської економічної комісії ООН та директивами ЄС [3]. 

Наступна проблема – недостатня оснащеність автодоріг України мостами, естакадами, 
тунелями (табл. 2). Значна частина існуючих таких об’єктів перебуває в аварійному стані. 

Таблиця 2 
Мости України на 01.01.2010* 

 
Всього мостів в тому числі дерев'яних 

Значення автомобільних доріг 
Од. Пог. м Од. Пог. м 

Всього мостів в Україні 16172 382035 81 993 
у тому числі на дорогах:     

державного значення 2992 117711 0 0 
із них: міжнародні 1147 54548 0 0 
національні 817 27650 0 0 
регіональні 1028 35513 0 0 

місцевого значення 13180 264324 81 993 
із них: територіальні 3350 82021 1 12 
обласні 4276 83077 4 111 
районні 5554 99226 76 870 

* Джерело : [10, с. 1] 
 
Важливим чинником, який в перспективі стимулюватиме розвиток автомобільних доріг є 

зростання рівня автомобілізації (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка рівня автомобілізації в Україні* 

* Побудовано автором за даними Держкомстату України 
 
Незважаючи на кризу і посткризовий період, продажі нових легкових автомобілів в Україні, згідно 

з повідомленням аналітичної групи AUTO-Consulting, переданим УНІАН, в 2010 році збільшилися на 
0,19% порівняно з 2009 роком і досягнули 162,595 тис. штук. Тільки в грудні 2010 року зусиллями всіх 
операторів авторинку вдалося реалізувати рекордну кількість автомобілів за весь 2010 рік, коли 
українці купили 17,8 тис. автомобілів, що на 43% більше, ніж у грудні 2009 року [5].  
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Це заставило операторів прийняти рішення масово завозити в Україну автомобілі вже в 2011 
році. Це означає, що рівень автомобілізації продовжуватиме зростати швидкими темпами, що 
вимагатиме розбудови автотранспортної інфраструктури, в тому числі і в сільській місцевості країни.  

Надзвичайно гострою проблемою є безпека на транспорті. Відомо, що високий рівень небезпеки 
на транспорті, зокрема аварійність транспортних засобів та виникнення дорожньо-транспортних 
пригод (ДТП) забирають багато людських життів, вносячи свою лепту у скорочення приросту 
населення. Тому встановлення безпеки на транспорті вимагає виняткової уваги сучасних дослідників, 
управлінців і практиків господарювання.  

Розв’язання зазначених вище проблем розвитку автотранспортної інфраструктури сільських 
територій можливе тільки при допомозі держави у здійсненні широкомасштабних і системних робіт, 
спрямованих на поліпшення ситуації. Саме «з держбюджету повинно фінансуватися будівництво чи 
ремонт насамперед тих шляхів, без яких, як мовиться, життя завмирає. Не статус дороги має бути 
визначальним, як це заведено нині, а її доцільність і важливість для людей» [11].  

Погоджуємося з тими дослідниками, які вважають, що особливу увагу в економіці України слід 
надати дорогам місцевого значення. Від якості місцевих доріг залежить надійність і ефективність 
величезної кількості місцевих перевезень сільськогосподарської продукції, будівельних матеріалів, 
приладів, продуктів харчування, промислових товарів та перевезень пасажирів [11].  

Слід розбудувати дороги з твердим покриттям до сільських населених пунктів. Без цього 
неможливо забезпечити нормальні умови життєдіяльності населення сільських територій.  

Зазначимо, що ряд заходів розвитку автотранспортної інфраструктури сільських територій 
визначені в Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. №1158 «Про затвердження 
Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», де передбачено, що 
її розвиток здійснюватиметься шляхом: 

– будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування у сільській 
місцевості, завершення будівництва під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених 
пунктів, збільшення обсягів робіт з облаштування сільських вулиць; 

– забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів з автомобільними 
дорогами загального користування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

– забезпечення належного транспортного сполучення населених пунктів з дорогами 
республіканського та загальнодержавного значення за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

– оптимізації автобусної маршрутної мережі з метою забезпечення регулярного зв’язку 
населених пунктів з районними та обласними центрами; 

– сприяння розвиткові підприємницьких структур в організації маршрутних пасажирських та 
вантажних перевезень у сільській місцевості» [8]. 

Але, через відсутність належних коштів навряд чи такі заходи будуть реалізовані у найближчий 
час. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, наголосимо, що протяжність 
автомобільних доріг України загалом і сільських територій зокрема є недостатньою, а їх стан – 
незадовільний, тобто такий, що не відповідає вимогам до нього, які прописані у законодавстві, 
потребам національної економіки і населення країни. Забезпеченість автомобільними дорогами 
конкретної території, що є визначальним фактором розвитку видів економічної діяльності в її межах, 
недостатня. Низька забезпеченість автомобільними дорогами гальмує розвиток ринку автомобільних 
послуг, ринку продажу автомобілів та автомобілебудування. Для поліпшення ситуації важливо 
реалізувати ряд заходів, у тому числі й тих, які окреслені в «Державній цільовій програмі розвитку 
українського села на період до 2015 року». 
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Анотація 

Проаналізовано проблеми розвитку автотранспортної інфраструктури сільських 
територій, здійснена їх оцінка. Окреслено шляхи розв’язання найгостріших проблем в найближчій 
перспективі. 

Ключові слова: автотранспортна інфраструктура, стан, розвиток, проблема, шляхи 
розв’язання. 

Аннотация 
Проанализированы проблемы развития автотранспортной инфраструктуры сельских 

территорий, осуществлена их оценка. Очерчены пути решения острейших проблем в ближайшей 
перспективе. 

Ключевые слова: автотранспортная инфраструктура, состояние, развитие, проблема 
пути решения. 

Annotation 
The problems of development of motor transport infrastructure of rural territories are analyzed, their 

estimation is carried out. The ways of decision of peracute problems are outlined in the nearest prospect. 
Key words: motor transport infrastructure, state, development, problem ways of decision. 
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МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ РЕГІОНУ 
 

Постановка проблеми. Тенденції сучасних ринкових процесів зумовлюють переорієнтацію 
суб’єктів господарювання регіональної економіки від забезпечення поточних результатів діяльності у 
площину підтримки перспективного економічного розвитку, що вважається певним гарантом їхньої 
здатності до функціонування, підвищення інвестиційної привабливості. Наведене прямо залежить від 
якості управління формуванням та використання потенціалу економіки знань регіону. 

Концепцію управління потенціалом економіки знань регіону нині економічна спільнота сприймає 
за базову парадигму розвитку бізнесу, а тому вирішення економічною наукою та практикою 
господарювання проблем ефективного управління потенціалом економіки знань регіону випливають з 
об'єктивних потреб (раціонального та ефективного використання ресурсів), а також їх адаптації до 
національної та загальносвітової практики [6, с. 233]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку теоретичних засад з 
управління потенціалом економіки знань регіону зробили відомі вчені, такі як: Лисенко Ю. [3], 
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Єгоров П. [3], Пономаренко В. [4], Ястремська О. [4], Луцковський В. [4], Сухай О. [5], Шаманська О. [6] 
та ін. Свої дослідження вони спрямовували в більшій мірі на такий елемент управління, як оцінка 
потенціалу економіки знань регіону, в той час як вивченню методики та послідовності діагностики 
механізму формування та використання потенціалу регіональної економіки знань до тепер належної 
уваги не надавалось, що саме і вимагає подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – уточнити визначення поняття «механізм формування та 
використання потенціалу економіки знань регіону», визначити основні підходи щодо побудови даного 
механізму та основні принципи забезпечення його функціонування, а також розробити алгоритм 
діагностики ефективності механізму формування та використання потенціалу економіки знань регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Традиційно основоположні засади майже всіх 
концепцій управління побудовані на постулаті, що розвиток економічної системи здійснюється на 
основі безперервного засвоєння всіх складників потенціалу. Попри достатні теоретично обґрунтовані 
концептуальні засади, для управління таким процесом потрібний надійний, з практичної точки зору, 
організаційно-економічний механізм формування та використання потенціалу [8, с. 589]. 

Найбільш методологічно чітким можна вважати визначення механізму формування та 
використання потенціалу регіону, запропоноване В. С. Пономаренком: «це сукупність форм, структур, 
методів і систем управління, що поєднуються спільністю мети (доцільна сукупність), за допомогою 
яких здійснюються узгодження суспільних, групових і особистих інтересів, забезпечуються 
функціонування та розвиток регіону як соціально-економічної системи» [4, с. 152]. Перевагами такого 
визначення є чіткий перелік інструментів, за допомогою яких функціонує система. 

Ю. Лисенко і П. Єгоров трактують організаційно-економічний механізм формування та 
використання потенціалу економіки знань регіону, як систему формування цілей і стимулів, які 
дозволяють перетворити в процесі господарської діяльності рух матеріальних і духовних потреб 
суспільства на рух засобів виробництва і його кінцевих результатів, спрямованих на задоволення 
платоспроможного попиту споживачів [3, с. 86-87]. Проте таке визначення не містить інструментів, за 
допомогою яких здійснюватимуться належні перетворення в системі. 

Враховуючи переваги та недоліки вищезазначених методичних підходів, слід визнати механізм 
формування та використання потенціалу економіки знань регіону, як сукупність підходів, принципів, 
методів і методики моніторингу стану потенціалу економіки знань регіону, які стимулюють дію механізму і 
використовуються його суб'єктами з метою досягнення ефективності їх функціонування (рис. 1). 
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Рис. 1. Механізм формування та використання потенціалу економіки знань регіону 
 
Механізм формування та використання потенціалу економіки знань регіону має будуватись з 

урахуванням таких підходів, як предметного, інтеграційного та ситуаційного. Зокрема, предметний 
підхід використаний при побудові даного механізму сприяє удосконаленню предмета, шляхом 
запровадження інформаційної системи управління знаннями та підвищення кваліфікації працівників 
підприємств різних рівнів. 

Інтеграційний підхід має використовуватись з метою посилення взаємозв'язків між суб'єктами 
управління та поглиблення співробітництва між ними. У даному випадку інтеграція між суб'єктами 
механізму формування та використання потенціалу економіки знань регіону означає досягнення 
синергетичного ефекту. 
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Ситуаційний підхід має використовуватись з тієї точки зору, що придатність різних методів 
управління має визначатися конкретною ситуацією (найефективнішим методом у конкретній ситуації є 
метод, який найбільше відповідає даній ситуації). 

Основними принципами забезпечення функціонування механізму формування і використання 
потенціалу економіки знань є керованість, плановість, адекватність, безперервність розвитку та 
зворотній зв'язок. 

Керованість – це принцип, відповідно до якого до механізму формування і використання потенціалу 
економіки знань області вносяться зміни в процесі його функціонування. Керуюча підсистема має у своєму 
розпорядженні інструменти впливу на керовану підсистему. Це означає, що механізм повинен мати 
відповідне правове, мотиваційне і ресурсне забезпечення. Тільки в цьому випадку механізм зможе 
реально впливати на досягнення ефективного функціонування підприємств регіону. 

Плановість дій означає, що процес досягнення ефективного функціонування регіону є 
елементом як стратегічного, так і поточного планування його діяльності.  

Не менш важливим є принцип адекватності, який означає, що механізм формування і використання 
потенціалу економіки знань змінюється відповідно до зміни цілей системи, структури його елементів, але в 
той же час він є стійким і незалежним від зміни методів і засобів реалізації задач управління [7, с. 59]. 

Універсальним принципом механізму формування і використання потенціалу економіки знань 
регіону є зворотній зв'язок. Наявність зворотного зв'язку має важливе значення, тому що в процесі 
здійснення керуючих впливів на ефективне функціонування суб’єктів господарювання регіону обов'язково 
виникають різні відхилення, які вимагають постійного відстеження, корегування і регулювання [6, с. 233]. 

Основоположні засади управління потенціалом економіки знань регіону традиційно вважають 
правильними в тому випадку, коли «процес формування та мобілізації ресурсів починається з того, що 
механізм використання ресурсного потенціалу узгоджується з наявною стратегією» [6, с. 110]. Цим, 
насамперед, і визначається критерій відмінності між економічними категоріями «ресурси» і «потенціал», 
тобто мірою залежності від ефективності їхнього використання. Ресурси існують незалежно від рівня 
їхнього продуктивного використання, а потенціал невіддільний від ефективності управління. 

Ефективність механізму формування потенціалу економіки знань регіону має визначатись під 
час його діагностики. О. Дмитрієва вбачає у регіональній діагностиці визначення стану регіону, 
виявлення «регіональних хвороб», болючих точок і вузьких місць [1, с. 4]. Більш повно серед 
дослідників, на нашу думку, діагностику регіонального розвитку трактує В. Лексін, визначивши її як 
сукупність спеціальних інформаційно-аналітичних технологій, що дозволяють: а) описати досліджувані 
регіональні ситуації і проблеми в системі характерних для них ознак (параметрів, показників); б) 
надати кількісну і якісну оцінку цим ситуаціям і проблемам (поставити остаточний діагноз); г) 
установити й оцінити внутрішні й зовнішні причини продіагностованих станів» [2, с. 65]. Хоча й таке 
тлумачення діагностики економічного розвитку регіону, вважаємо, варто доповнити. 

Діагностування механізму формування та використання потенціалу економіки знань регіону, на 
думку автора, представляє собою аналіз основних показників потенціалу економіки знань регіону у 
динаміці та спробу екстраполяції й прогнозу цієї динаміки на майбутнє. 

Виходячи з вищевикладеного, спробуємо подати власну методологічну послідовність 
проведення діагностики потенціалу економіки знань регіону з найбільшою ефективністю.  

Аналіз літературних джерел та результати проведених досліджень дають підстави 
стверджувати, що враховуючи методи та прийоми діагностики потенціалу регіону, індикатори 
діагностики потенціалу економіки знань  регіону доцільно об'єднати у декілька груп (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Індикатори діагностики потенціалу економіки знань регіону 
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знань регіону за такої сукупності індикаторів можна представити як алгоритм, що формує уявлення 
про механізм формування та використання потенціалу економіки знань регіону (рис. 3).  
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Рис. 3. Алгоритм діагностики механізму формування та використання потенціалу 

економіки знань регіону 
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діагностики механізму формування та використання потенціалу економіки знань регіону дасть 
можливість виявити невикористані резерв та обґрунтувати перспективу економічного розвитку регіону. 

Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених досліджень, приходимо 
до висновку, що використання визначених методів, прийомів та індикаторів аналізу для досягнення 
поставлених конкретних цілей вивчення діагностики потенціалу економіки знань регіону в сукупності 
становить методологію його діагностики. 
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та можливості економічного розвитку регіону на перспективу. 
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Анотація 
Уточнено визначення поняття «механізм формування та використання потенціалу 

економіки знань регіону», визначено основні підходи щодо його побудови та запропоновано 
алгоритм його діагностики. 

Ключові слова: потенціал економіки знань регіону, модель діагностики, ефективності 
механізму, індикатори діагностики, механізм формування та використання потенціалу економіки 
знань регіону. 

Аннотация 
Уточнено определение понятия «механизм формирования и использования потенциала 

экономики знаний региона», определены основные подходы его построения и разработан 
алгоритм его диагностики. 

Ключевые слова: потенциал экономики знаний региона, модель диагностики 
эффективности механизма, индикаторы диагностики, механизм формирования и использования 
потенциала экономики знаний региона. 

Annotation 
Concept definition «the mechanism of formation and use of potential of economy of knowledge of 

region» is specified, the cores are defined approach its constructions and the algorithm of its diagnostics is 
developed. 

Key words: potential of economy of knowledge of region, model of diagnostics of efficiency of the 
mechanism, indicators of diagnostics, the mechanism of formation and use of potential of economy of 
knowledge of region. 
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ДЕМОГРАФІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В 

ПРИКОРДОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНАХ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Постановка проблеми. До здобуття Україною незалежності прикордонні райони були 

депресивними, і сподівання населення щодо розв’язання насамперед проблем зайнятості (як 
ключових проблем) були пов’язані із обласним центром, у якому інтенсивно створювалися робочі 
місця на великих промислових підприємствах, на тлі обмеженої міґраційної мобільності. Після 
здобуття незалежності проблеми зайнятості населення прикордонних районів не зникли. Вони 
постійно трансформуються під впливом розгортання глобалізаційних процесів, у результаті 
реформування української економіки та особливо загострилися внаслідок фінансово-економічної 
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кризи останніх років. Демореальність окреслених територій виступає індикатором стабільності їхнього 
суспільного розвитку. Зміни демографічної ситуації у прикордонні визначають майбутній склад робочої 
сили, її якісні й кількісні параметри. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суспільні проблеми прикордонних адміністративних 
районів постійно вивчалися (достатньо згадати наукові здобутки таких вчених Львівської наукової 
школи, як Гудзеляк І. І. [2], Прицюк Н. І. [5; 6], Садової У. Я., Семів Л. К. [8], Шевчук Л. Т., 
Янковської Л. А. Достатню увагу приділили цим питання такі дослідники, як: В. Варцаба [1], О. Гонта, 
Т. Гончарук, О. Мілашовська [4], Є. Сич, О. Редько. Однак, не зважаючи на їх великий науковий 
доробок, в полі зору дослідників і досі залишаються демовідтворювальні процеси в прикордонні, 
масштаби та напрямки міграційних рухів, структура та якість робочої сили, специфіка її зайнятості та її 
можливі зміни на найближчу перспективу, оскільки ще багато проблем в прикордонних районах 
залишаються невирішеними.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу демографічних процесів на 
формування особливостей зайнятості населення в прикордонних адміністративних районах Львівської 
області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасного стану внутрішнього ринку праці 
та рівнів життя населення прикордонних районів Львівської області сприяє подальшій активізації 
еміґраційних настроїв значної частини працездатного населення, у тому числі перспективного в плані 
демовідтворення. Загалом, у загальносвітовому масштабі реґіональна міграція робочої сили у 
прикордонні зумовлює оптимізацію розміщення продуктивних сил, уніфікуються та вирівнюються 
умови життя населення внаслідок прикордонного співробітництва, розв’язуються проблеми зайнятості 
населення, коли безробітні з однієї країни (регіону) переїздять до іншої, де вони можуть знайти 
роботу. Своя яскраво виражена специфіка проявляється у «прикордонні». 

У зв’язку з прийняттям сусідніми країнами економічних, соціальних та екологічних стандартів 
ЄС, активізувався процес перенесення виробництв у прикордонні регіони України, а серед них, 
насамперед, у прикордонні райони. Цей процес розпочався ще декілька років тому, коли фірми країн-
сусідів та західні корпорації, які здійснювали підприємницьку діяльність в цих країнах, переслідуючи 
свої бізнесові цілі (а саме підвищення конкурентоспроможності своєї продукції), розпочали 
перенесення своїх виробництв на терени України. Спонукала їх до цього орієнтація на дешеві 
сировину, енергоносії та робочу силу. Інакше кажучи, нові іноземні інвестиції та створення 
виробництв, а отже нових робочих місць у прикордонні стали очікуваним результатом від розширення 
кордонів ЄС. Однак глобальна економічна криза, зміна влади в країні, нарощування обсягів інфляції, 
призупинили процес позитивних очікувань населення.  

Загальна площа західного прикордонного регіону Львівської області, яким охоплено шість 
адміністративних районів (АР) (Сокальський, Жовківський, Яворівський, Мостиський, 
Старосамбірський та Турківський) складає 35% площі Львівської області, на якій проживає 1/5 частина 
населення області (595 тис. осіб, станом на 1.01.2011 р.). Не зважаючи на спільне для окреслених АР 
прикордонне з Республікою Польща положення, їхні демографічні реалії доволі диференційовані. 
Порівняно із загальнообласними показниками населення депопулювало слабшими темпами, проте у 
2009 р. намітилась протилежна тенденція: на тлі природного приросту традиційно характерного для 
Яворівського та Турківського АР зафіксовано більше скорочення населення в Старосамбірському, 

Сокальському, Мостиському та Жовківському АР (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Коефіцієнт природного приросту населення в розрізі  
прикордонних районів та у Львівській області загалом, ‰ [7] 
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Домінантним компонентом природного руху населення Львівської області залишається 
смертність населення (12,8‰ у 2010 р.). Динаміка цього показника відображає традиційно високі рівні. 
В структурі причин смертності, яка за період 2005-2010 рр. практично не зазнала змін, домінують 
хвороби системи кровообігу та новоутворення. Високою залишається й смертність дітей віком до 
одного року в області (9,23‰), яка у всьому світі визнається індикатором суспільного розвитку 
території. Яворівський (9,23‰), Сокальський (10,87‰), Турківський (10,11‰) райони та м. 
Червоноград (9,67‰) характеризуються гіршими показниками. 

Середній вік населення прикордонних районів сягає 37,8 років, в області – 38,7 р., що засвідчує 
прогресивнішу вікову структуру населення в даних АР. Даний факт опосередковано підтверджено також 
вищим демографічним навантаженням працюючого населення з боку підростаючого покоління (0-14 рр.). 

Очікувана тривалість життя населення області складає 70 років з «безпрецедентною» (як її 
називають європейські вчені) ґендерною диференціацією. Різниця показників в розрізі статей складає 10 
років, в той час як у країнах Європи не більше 4-5 років. Високі повікові коефіцієнти смертності чоловіків 
працездатного віку (особливо після 40 років) зумовлюють такі дисонанси за означеним показником. 

Звужений тип демографічного відтворення характерний для всіх прикордонних районів 
Львівської області. Проте диференціація основних демографічних показників в розрізі районів все ж 
має місце (рис. 2). 

 
Рис. 2. Природний рух населення в прикордонних районах 

Львівської області, станом на 1.01.2010 р. [7] 
 
Незначне природне скорочення населення у сільській місцевості, засвідчує, що наявність 

дрібного селянського господарства, кращі житлові умови тощо пом’якшують напругу з матеріальним 
утриманням сім’ї. Крім того, не виключено, що сільські жителі більшою мірою вбачають сенс життя в 
дітях. Корективи вносить чинник розвиненості (чи нерозвиненості) мережі закладів соціальної 
інфраструктури, як у випадку Старосабірського району, наявності митної інфраструктури – у 
Мостиському та Яворівському районах, урбанізації – в Сокальському районі, суспільної 
консервативності – у Турківському районі. 

Однобока соціальна політика держави спрямована лише на стимулювання народжуваності, але 
і в даному контексті потенціал є вичерпним. Адже на сучасному етапі мова йде про реалізацію 
відкладених народжень, що засвідчують повікові коефіцієнти народжуваності, відображені в динаміці. 
На тлі зменшення рівнів народжуваності у віці 15-24 рр., зростає кількість народжень у старших 
вікових групах репродуктивного інтервалу. 

Державна стимулююча демографічна політика, яка стартувала у 2004 р., спричинила загалом 
зростання дітородної активності серед найбідніших верств населення України. Сумнівними 
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залишаються очікування щодо освітнього та кваліфікаційного рівня вихідців з таких сімей, тобто мова 
йде лише про кількісне відтворення людського потенціалу. Демографи, до речі, розцінюють 
матеріальні дотації при народженні з боку держави як заходи спрямовані на пониження небажаної 
диференціації житлового рівня сімей з різним демографічним статусом, а зовсім не як 
«стимулювання» дітородної активності загалом. Причину виникнення проблеми низької 
народжуваності вчені вбачають у дії закону зростання потреб.  

Репродуктивну діяльність жіноче населення області сконцентрувало у віковому інтервалі 20-39 
рр., згортаючи її у віці молодшому за 20 років, що, зрештою, відповідає західноєвропейським й 
світовим тенденціям. На 1000 жінок фертильного віку у 2010 р. у Львівській області припадало 44,1 
народжень (38,6 – у 2005 р.; 36,0 – у 2000 р.; 47,1 – у 1995 р.). Сумарний коефіцієнт народжуваності 
склав 1,5 народжень на одну жінку – для простого відтворення населення цього недостатньо.  

Демовідтворювальний потенціал, закладений у віковій структурі населення Львівської області і 
накопичений попередніми поколіннями (сприятлива вікова структура, сформована вищою 
народжуваністю попередніх поколінь), значною мірою зменшений. Динаміка брутто-коефіцієнта 
відтворення жіночого населення Львівської області відображає недостатнє заміщення материнського 
покоління. До того ж не всі жінки, перебуваючи впродовж життя в доматеринському (0-14 рр.), 
материнському (15-49 рр.) та післяматеринському (50 р. і ст.) віці, стають матерями. Інакше кажучи, 
позиції «батьки» та «прабатьки» є потенційними: можна перебувати послідовно в усіх 
демографічних поколіннях, але так і не стати ні батьком, ні прабатьком. Слід брати до уваги і такі 
чинники: 1. Не всі дівчатка доживають до віку матері, як і хлопчики, відповідно, до віку батька. 2. Не всі 
жінки (чоловіки) батьківського віку мають дітей.  

Упродовж 30-річного періоду (1959-1989 рр.) частка жінок батьківського віку в області зменшувалася: 
з 53% (1959 р.) до 47% (1989 р.) за рахунок поповнення когорти жінок віком 50 років і старші: відповідно з 
22% до 33%. В подальші роки синхронно відбувалися кількісні зміни у групах до- і післябатьківського віку. І 
до сьогодні зменшується частка вікової групи 0-14 рр. та зростає групи 50 р. і старші [3]. Станом на 
1.01.2010 р. частка жінок фертильного віку у Львівській області сягнула 49%. В межах прикордонних 
районів найвищими характеристиками жіночого репродуктивного потенціалу характеризується 
Яворівський район, найнижчими – Старосамбірський (47%) та Турківський (44%) райони. 

Певною мірою рівні народжуваності корелюються з кількістю жінок репродуктивного віку, як це 
має місце в Яворівському районі. Протилежна ситуація в Турківському районі, який характеризується 
найнижчою часткою жінок віком 15-49 рр. в прикордонному регіоні, проте рівні народжуваності тут одні 
з найвищих. Більшою мірою тут спрацюють усталені вищі репродуктивні норми. На концентрацію жінок 
фертильного віку суттєво впливає урбанізація. Так, лише в м. Червоноград зосереджено 24% жінок 
віком 15-49 рр. Сокальського району. Загалом, у прикордонних районах зосереджено 23% жінок 
репродуктивного віку області. 

Зростає частка дітей, народжених жінками, що не перебували у зареєстрованому шлюбі: 7,6% у 
2010 р., 8,6% у 2005 р.; 6,9% у 2000 р.; 5,8% у 1995 р. Такі тенденції мотивовані додатковими фінансовими 
преференціями з боку держави в плані соціального захисту одиноких матерів. Однак, можна вважати, що 
реєстрація новонародженого за спільною заявою батьків, які формально не є подружжям, свідчить про 
існування фактичного шлюбу. З іншої сторони, своєрізним каталізатором в даному процесі виступила 
лібералізація громадської думки (і особливо в сільській місцевості) щодо позашлюбних народжень. 

Характер природного відтворення населення забезпечується традиційним перебігом шлюбного 
процесу (рис. 3), адже левова частка дітей народжується у шлюбі. Консенсуальні шлюбні союзи не 
виступають альтернативою усталеним, хоча в сусідній Польщі якраз навпаки. Стійкість шлюбів 
прикордонних районах значно вища, ніж в середньому по області, за винятком Сокальського району, 
де розлучуваність «посилена» урбанізацією. 

Перебіг шлюбного процесу в прикордонних районах впродовж року детермінований календарем 
релігійних свят. В загальній динаміці показників шлюбності, окрім того, спостерігається чотирирічна 
циклічність: найбільша амплітуда коливань характерна рокам, які передують високосним. Цікаво, що в 
сусідній Польщі такі стереотипи вже знівельовані і не спостережувані.  

Сім’я у Львівській області ґрунтується, здебільшого, на шлюбі, хоча вплив глобальних чинників 
все ж посилюються, що проявляється посиленням процесу нуклеаризації. З плином часу зменшується 
середній розмір української сім’ї, хоча дана тенденція в області має інерційніший характер, ніж в 
Україні загалом. Львівська область характеризується нижчою часткою простих сімей, що складаються 
з двох та трьох осіб, порівняно із загальноукраїнськими показниками, проте за питомою вагою 
складних сімей значно їх випереджає. 

За міжпереписний період (1989-2001 рр.) в області подвоїлась частка сімей, що складаються з 
шлюбної пари, одного з батьків подружжя, або інших родичів, натомість суттєво зменшилась питома 
вага простих сімей. Значно збільшилась кількість так званих «інших сімей». Така тенденція має 
спільний тренд розвитку диференційовано за територією проживання, тому можна прогнозувати, що в 
міжпереписному періоді – 2001-2011 рр., вона лише поглиблюється.  
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1 – Львівська область в цілому; 2 – Жовківський район; 3 – Мостиський район; 4 – Сокальський район разом з 

м.Червоноград; 5 – Старосамбірський район; 6 – Турківський район; 7 – Яворівський район. 
 

Рис. 3. Коефіцієнти шлюбності та розлучуваності населення в прикордонних районах та у 
Львівській області загалом в динаміці, ‰ [7] 

 
Розміщення населення в прикордонні обумовлене, насамперед, характером підстилаючої 

поверхні. Тому закономірно, що найнижчі значення щільності населення характерні для Турківського 
АР, як і найменші обсяги економічно активного населення (рис. 4). Найгостріше проблема зайнятості 
стоятиме у північних прикордонних районах: Сокальському, Яворівському та Жовківському, через 
наявні тут більші обсяги робочої сили. Вагоміше демографічне навантаження з боку осіб старшого віку 
зафіксовано власне у південних прикордонних районах: Мостиському, Старосамбірському та 
Турківському.  

 
Рис. 4. Розміщення та вікова структура економічно активного населення в прикордонних 

АР Львівської області, станом на 1.01.2010 р. [7] 
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Індикативними, на нашу думку, є показники міґрації населення прикордонних районів. Їх географічне 
положення апріорі сприятиме міграційній мобільності населення та й на сучасному етапі дані райони 
входять в зону малого прикордонного руху з Польщею, що лише пожвавлює міграційні настрої в регіоні.  

Значне природне скорочення населення Львівської області в 1990-х роках «посилювалося» 
зростаючим міграційним відтоком населення за межі регіону (наприклад, -16,5 тис. осіб у 2000 р.). Окрім 
того, в даному періоді наростання безробіття в міських поселення спричинило переорієнтацію міграційних 
потоків з міських поселень у сільську місцевість. В подальшому від’ємне сальдо механічного руху 
населення області за її межі зменшувалося, уповільнився й міграційний відплив у сільську місцевість. З 
2008 по 2009 рр. міграційний відтік населення стабілізувався, проте вже у 2010 р. знову зріс. Перебіг 
соціально-економічних процесів у країні знаходить практично «дзеркальне» відображення у траєкторії 
показників еміграції українців і, насамперед, вихідців із прикордонних територій. 

З-поміж прикордонних адміністративних районів області, як район-реципієнт вирізняється 
Жовківський, районами-донорами виступають Турківський та Мостиський. Відтік населення більш 
характерний для сільської місцевості.  

Детальніший аналіз, проведений на основі ретельного співставлення кількості наявного та 
постійного населення Львівської області в розрізі адміністративних одиниць та території проживання, 
дозволив максимально конкретизувати ситуацію в прикордонні та й в області загалом. Насамперед, 
впадає у вічі міграційний приріст у великих містах області: Львові, Дрогобичі, Червонограді, а також в 
центрів рекреації та оздоровлення: Моршині та Трускавці, який формується не лише вихідцями із 
сільської місцевості, але й менших міст, зокрема Борислава, Нового Роздолу. В усіх районах області 
кількість міського наявного населення є більшою за кількість постійного, що засвідчує механічний 
приріст населення. Натомість, кількість сільського наявного населення є меншою за кількість 
постійного. Кількість прибулого населення до міст області більш, ніж у п’ятеро перевищує кількість 
вибулого сільського населення. 

У прикордонних районах переважаючим вектором трудової міграції виступає Республіка 
Польща, яка вже задекларувала спрощену легалізацію працевлаштування українців з початку 2011 р. 
Тому, можна констатувати, що вибуле із прикордонних районів (особливо Жовківського та 
Мостиського, Турківського (рис. 5)) сільське населення шукає місця прикладення праці за кордоном.  

 
Рис. 5. Різниця між наявним та постійним населенням прикордонних районів Львівської 

області в розрізі за територією проживання, станом на 1.01.2011 р. 
 
Прикордонне положення виступає чинником, нівелюючим тиск робочої сили на місцевих ринках 

праці, з однієї сторони, і більш дієвим стимулом дітородної активності населення, ніж засоби 
державної стимулюючої демографічної політики, з іншої. Можливість знайти більш оплачувану роботу 
за кордоном, навіть тимчасову чи сезонну, виступає в прикордонному регіоні стабілізаційним 
фактором, що впливає і на рівень життя населення, і на його демографічні параметри. 

Висновки з проведеного дослідження. Перебіг демографічних процесів в західних 
прикордонних районах має спадну меридіональну траєкторію: від північного урбанізованого 
Сокальського району до передгірського південного Турківського району. Урбанізація та усталені 
демографічні норми є більш вагомими чинниками в перебігу демографічних процесів, ніж близьке 
сусідство країни-члена ЄС. Прикордонне положення адміністративних районів виступає 
оптимізаційним чинником самозайнятості місцевого населення, стимулюючого еміграцію його 
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сільських мешканців. Наявність західного більш економічно розвиненого сусіда виступає 
каталізатором змін в економічному, політичному, соціальному житті регіону, внаслідок чого 
уніфікуються та вирівнюються умови життя населення, розв’язуються проблеми зайнятості. Саме тому 
західні адміністративні райони Львівської області по відношенню до вісі, сформованої великими 
містами області (Сокаль–Львів–Дрогобич–Стрий) є більш перспективними, насамперед, в 
демографічному відношенні, ніж східні. Демографічні процеси, яким іманентна деяка інерційність, 
безсумнівно, виступають індикаторами суспільного розвитку регіону, засвідчуючи його стабільність чи 
депресивність через рівні народжуваності, смертності, середній вік населення, показники міграційної 
мобільності тощо. Тому завжди актуальним буде їхній моніторинг в означеному контексті. 
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Анотація 

В статті проаналізовано основні демографічні показники прикордонних районів області. 
З’ясовано їх територіальну диференціацію та значну залежність від чинника урбанізації. Окреслено 
специфіку міграційної мобільності населення залежну від прикордонного положення, як 
каталізатора самозайнятості населення та нівелювання тиску на місцевих ринках праці.  

Ключові слова: прикордонні райони, населення, природний рух, міграція, урбанізація. 
 

Аннотация 
В статье проанализированы основные демографические показатели пограничных районов 

области. Выяснены они территориальную дифференциацию и значительную зависимость от 
фактора урбанизации. Очерчено специфику миграционной мобильности населения зависимую от 
пограничного положения, как катализатора самой занятости населения и нивелировки давления 
на местных рынках труда.  

Ключевые слова: пограничные районы, население, естественное движение, миграция, 
урбанизация. 

Annotation 
The basic demographic indicators of boundary districts of area are analysed in the article. They are 

found out territorial differentiation and considerable dependence on the factor of urbanization. Outlined 
specific of migratory mobility of population dependency upon boundary position, as a catalyst of employment 
of population and leveling of pressure on local labour-markets.  

Key words: boundary districts, populations, natural motion, migration, urbanization. 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 132 

УДК 711.4:330.354 
Яцишин Ю.С.,  

здобувач, 
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

 

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСТА 
ЛЬВОВА НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

МАЛИХ МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 
Постановка проблеми. Актуальність дослідження соціально-економічного розвитку малих міст 

і стимулювання розвитку їх поступу є вкрай актуальним завданням у зв’язку з низкою факторів, 
найважливішими з яких є наступні: 

- саме малі міста, які переважають кількісно в структурі міст за величиною, є опорними 
центрами загальнодержавної і регіональних систем розселення; 

- малі міста України увійшли в ХХІ ст. з інволюційними тенденціями економічного і соціального 
розвитку (скороченням робочих міст, закриттям шкіл та інших об’єктів соціальної інфраструктури, 
погіршенням стану доріг тощо); 

- малі міста є своєрідним історичним корінням, на якому тримається сьогодення суспільного розвитку;  
- малі міста є індикатором освоєності території і перспективними необхідними центрами 

опорного каркасу територіальних суспільних систем різного ієрархічного рівня. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку міст, дослідженню 

містоутворюючих функцій присвячені праці таких науковців, як: Джаман В. О., Доценко А. І., 
Загородній В. В., Лаппо Г. М., Маєргойз І. М., Пітюренко Ю. І., Фащевський М. І. та ін.  

Загальнотеоретичні питання сутності міст та їх типізацію розглядали у своїх працях Г. Лаппо [1], 
О. Бойко-Бойчук [2]; організаційні механізми соціально-економічного розвитку міст в ринкових умовах 
– В. Удовиченко [3]; прикладні аспекти управління містом – В. Бабаєв [4]; проблеми розвитку 
інфраструктурного потенціалу міст – М. Орлатий та О. Ігнатенко [5; 6]; питання стратегічного 
управління та розвитку малих міст – В. Вакуленко [7]. 

Не зважаючи на певну розробленість цієї проблематики, й досі маловивченими залишаються 
питання щодо впливу великого міста на розвиток малих міст регіону.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу функціонування міста Львова на 
соціально-економічний розвиток малих міст Львівської області. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На жаль, малим містам в Україні приділяється 
недостатньо уваги. Так, Проект Закону України від 25.12.2003 р. №4563 «Про стимулювання розвитку 
малих та середніх міст України» був відхилений Верховною Радою України 14.01.2005 р. Закон України 
«Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» [8] практично не працює. Адже 
основні завдання Програми (формування системи державної підтримки розвитку малих міст; створення 
умов для розвитку малих міст за рахунок власних фінансових, матеріальних, трудових, природних та інших 
ресурсів; забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток малих міст, за рахунок різних 
джерел, у тому числі інвестицій, коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, благодійних 
внесків, інших джерел, не заборонених законодавством; урізноманітнення видів господарської діяльності, 
що забезпечують зайнятість більшості населення малих міст та значною мірою впливають на дохідну 
частину місцевих бюджетів, створення на базі підприємств нових виробничих комплексів, призначених для 
виготовлення конкурентоспроможної продукції; зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування; 
розвиток мікрокредитування малого підприємництва, пошук ефективних шляхів взаємодії великих 
підприємств і суб'єктів малого підприємництва; планування та забудова територій малих міст з 
урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей; розв'язання 
проблем водозабезпечення населення та підприємств; охорона водних об'єктів і ресурсів; прискорення 
розвитку ринку землі в малих містах; забезпечення зайнятості населення, зокрема молоді, передусім 
шляхом створення сприятливих умов для самозайнятості і підприємницької діяльності; розвиток соціальної 
інфраструктури, житлово-комунального, готельного та дорожнього господарства, транспортного 
комплексу, а також розвиток житлового будівництва, в тому числі формування житлового фонду 
соціального призначення та ін.) не виконуються. 

Для того, щоб зрозуміти, чому так відбувається, важливо поглибити дослідження стану і 
особливостей функціонування малих міст. В першу чергу необхідно звернути увагу, на нашу думку, на 
те, як впливає розвиток обласних центрів на розвиток малих міст регіону.  

Розглянемо це питання на прикладі Львова і його впливу на малі міста Львівської області. Львів є 
обласним центром Львівської області, столицею Галичини та Західної України. Більшість його столичних 
функцій, які викристалізувалися в глибині віків, збереглася донині. Про це засвідчують красномовні епітети 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА 

 
 

 133 

(«Королівське місто», «Перлина корони Європи», «столиця Галичини», «маленький Париж», «маленький 
Відень», «український П'ємонт», «Бандерштадт», «культурна столиця України», «Місто-музей», «місто 
левів», «місто сплячих левів», та інші), які і сьогодні додаються до назви міста. На сьогоднішній день Львів 
є потужним суспільно-політичним, національно-культурним, освітньо-науковим і, безумовно, промисловим, 
транспортно-логістичним центром України. Станом на 1 січня 2011 року у Львові проживало 760 тис. осіб, 
що дозволило йому посісти за кількістю населення сьоме місце в країні. 

Немає сумнівів в тому, що Львів впливав, впливає і буде впливати на розвиток малих міст 
Львівської області. 

Якщо кожний мешканець Західної Європи говорить, що всі дороги ведуть до Парижа, то кожний 
житель Львівщини (і не тільки) ствердить: всі дороги ведуть до Львова. Не випадково, на історично відомих 
шляхах, що ведуть до Львова, отримали розвиток такі відомі малі міста, як Городок, Жовква, Буськ та ін. 

У період побудови соціалізму, коли почалася інтенсивна індустріалізація Львова за рахунок 
будівництва заводів-гігантів, останні почали будувати філіали в малих містах, що стимулювало 
розвиток останніх (з’явилися місця прикладання праці, будувалися об’єкти інфраструктури тощо). В 
наш час Львів почав втрачати значення промислового центра, що аналогічним чином позначилося на 
розвитку промисловості малих міст: у більшості з них філіали позакривалися. Ті підприємства, що 
залишилися, переважно перепрофільовані. Відбулося тотальне згортання промислової діяльності як в 
обласному центрі, так і в малих містах Львівської області. 

В результаті чисельність населення Львова зменшилася з 815 тис. осіб у 1989 р. до 758 тис. 
осіб у 2001 р. Аналогічна ситуація спостерігалася і розрізі малих міст Львівської області. Сучасні дані 
по кількості населення в малих містах Львівщини представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Інформація про малі міста Львівської області 

 
№ 
з/п 

Назва населених 
пунктів Кількість населення Площа, га Дата 

заснування 
Рік розроблення 

генплану 
1 Белз 2371 585 1030 2003 
2 Борислав 35112 3070 XIV ст. 2010 
3 Бібрка 3780 1769 1211 1992 
4 Броди 23790 4121 1084 1996 
5 Буськ 8361 3207 1097 1982 
6 Великі Мости 6030 8470 1474 2009 
7 Винники 15644 667 1251 2004 
8 Глиняни 4858 3342 1379 1992 
9 Городок 15821 2655 1213 1994 

10 Добромиль 4552 1182 1071 у стадії розр. 
11 Дубляни 10766 2522 1440 1997 
12 Жидачів 11237 1344 1164 1994 
13 Жовква 13441 764 1368 1996 
14 Золочів 23870 1172 1427 1989 
15 Кам`янка-Бузька 10944 8492 1448 1982 
16 Комарно 3890 1069 1473 1993 
17 Миколаїв 14820 2356 1570 у стадії розр. 
18 Моршин 6117 222 1482 2006 
19 Мостиська 9096 2839 1244 1994 
20 Новий Розділ 28571 2367 1953 1990 
21 Новий Калинів 4095 82 1999 – 
22 Новояворівськ 28777 1707 1965 1982 
23 Перемишляни 6933 627 1380 1985 
24 Пустомити 9034 3798 1441 у стадії розр. 
25 Рава-Руська 8319 1014 1455 1992 
26 Радехів 9450 1696 1474 1982 
27 Рудки 5401 401 1475 у стадії розр. 
28 Самбір 35021 1548 1241 у стадії розр. 
29 Сколе 6257 4662 1397 1984 
30 Сокаль 21338 1248 1377 2008 
31 Соснівка 11592 198 1957 у стадії розр. 
32 Старий Самбір 6272 824 1071 1990 
33 Стебник 21131 896 1978 1996 
34 Судова Вишня 6428 2917 1230 1989 
35 Трускавець 29785 820 1469 2009 
36 Турка 7099 2510 1431 2009 
37 Угнів 997 778 1040 2010 
38 Хирів 4131 343 1374 у стадії розр. 
39 Ходорів 9879 832 1394 1980 
40 Яворів 12962 2428 1376 1994 
Джерело : [9] 
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І. Русанова в своїй праці [10] пропонує розглядати малі міста в наступних територіальних 
групах, враховуючи їхнє географічне положення (зокрема, за різноманітністю природних умов, 
показниками щільності населення, освоєння території, забезпеченням соціальною інфраструктурою та 
розвитком виробничої бази):  

– Волинське Поділля – Львівсько-волинський вугільний басейн (Червоноград, Сокаль, Сосновка, 
Великі Мости);  

– Центральна зона Львівської агломерації (Пустомити, Яворів, Новояворівське, Городок, 
Жовква);  

– Бродівсько-Золочівська група (Броди, Золочів, Підкамінь, Олесько);  
– Дрогобицько-Трускавецька агломерація (Дрогобич, Трускавець-Східниця, Борислав, Стебник);  
– Стрийсько-Миколаївська група (Стрий, Миколаїв, Новий Розділ); 
– Карпатський регіон (Сколе, Славське, Турка).  
Крім того, автор [10] зазначає, що окремо виділяються відносно автономні міста Радехівського, 

Буського, Кам'янко-Бузького, Жидачівського, Самбірського і Старо-Самбірського районів. 
Відзначаючи відмінності у потенціалі розвитку малих міст Львівської області, І. Русанова вважає 

за доцільне класифікувати їх за тенденціями та можливостями подальшого розвитку на три групи: 
1. Міста з активними темпами росту, до яких відносяться Мостиська, промисловий центр 

Яворівщини – Новояворівське, Трускавець – Східниця, Дрогобицькі агломерації, Пустомити у 
приміській зоні Львова. Тенденції до розвитку дещо нижчі, ніж зазначені міста, спостерігаються в таких 
містах, як: Золочів, Радехів, Миколаїв, Городок.  

2. Міста, які можна віднести до розряду стагнованих. Це деякі адміністративні центри з 
непромисловими функціями – Кам'янка-Бузька, Перемишляни, Старий Самбір, Рава-Руська, Яворів, а 
також міста з уповільненими темпами росту виробництва – Самбір, Броди.  

3. Міста з відсутністю теперішніх тенденцій їхнього подальшого зростання. Це переважно міста з 
невеликою кількістю населення – Угнів, Белз, Добромиль, Хирів, віддалені від центру області. Їхня 
цінність – у історичній планувальній структурі і збереженні пам'яток історії та архітектури. До цієї ж 
групи відносяться міста Червоноградської групи – Великі Мости, Соснівка, Сокаль, Гірняк, а також 
Дрогобицької агломерації – Борислав та Стебник. Це міста, в яких зменшені або припинені їхні 
промислово-виробничі функції, проте спостерігається тенденція територіального зростання цих міст. 

Враховуючи наукові доробки Карлової О. А. та Покусай С. С. [11], відзначимо наступне. По-
перше, для малих міст, розміщених в приміській зоні Львова визначальним може стати розширення 
мережі комунальних підприємств, збільшення кількості цехів виробництв, пов'язаних з великим містом, 
що є центром системи розселення, розвиток малого перспективного підприємництва, пов'язаного із 
забезпеченням міста продуктами, зокрема, овочами, фруктами, іншою сільгосппродукцією, 
формування осередків житла, дачних районів. По-друге, для малих міст, що є центрами районної 
системи розселення за межами приміської зони Львова, стратегічним напрямом може бути розвиток 
функції регіонального центру, яка полягає в наданні соціальних послуг, в тому числі торговельних, 
культурних, медичних, побутових, комунальних, управлінських, консультаційних, навчальних, 
маркетингу та менеджменту по збиранню, переробці і збуту сільгосппродукції. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, територіальне розташування малих міст 
і, зокрема, їх наближеність до великого центру зумовлює вектор їх розвитку. Варто зазначити, що 
тенденції у розвитку великого міста, безперечно, зумовлюють і розвиток малих міст. Проте й малі 
міста завдяки міграції робочої сили підсилюють розвиток міста Львова, адже вони є індикаторами, що 
віддзеркалюють процеси, які відбуваються у господарському розвитку області, зайнятості населення, 
соціально-демографічній сфері, екологічній ситуації. 
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Анотація 

В статті досліджено вплив функціонування міста Львова на соціально-економічний розвиток 
малих міст Львівської області. Виявлено, що Львів почав втрачати значення промислового центра 
і це, безперечно, позначилося на розвитку промисловості малих міст. На основі цього, визначено 
напрями розвитку малих міст. 

Ключові слова: Львів, малі міста, розвиток, Загальнодержавна програма розвитку малих 
міст. 

Аннотация 
В статье исследовано влияние функционирования города Львова на социально-

экономическое развитие малых городов Львовской области. Обнаружено, что Львов начал терять 
значение промышленного центра и это, бесспорно, отразилось на развитии промышленности 
малых городов. На основе этого, определено направления развития малых городов. 

Ключевые слова: Львов, малые города, развитие, Общегосударственная программа 
развития малых городов. 

Annotation 
In the article investigational influence of functioning of city of Lvov is on socio-economic development 

of small cities of the Lvov area. It is discovered that Lvov began to lose the value of industrial center and it, 
indisputably, affected development of industry of small cities. On the basis of it, certainly directions of 
development of small cities. 

Key words: Lvov, small cities, development, National program of development of small cities. 
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ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
«ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ» У РЕГІОНІ 

 
Постановка проблеми. У ХХІ столітті відбулася трансформація урбанізаційних процесів в 

регіонах України, що актуалізувало їх вивчення. Це пов’язано з тим, що урбанізація (лат. urbanus – 
міський), яка тлумачиться як соціально-економічний процес зростання міст, міського населення, 
поширення міського способу життя на все суспільство [1], повстала у вигляді нових якісних і кількісних змін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні аспекти урбанізації 
розкриті в працях таких вчених, як: Н. І. Блажко, Ф. Д. Заставний, Т. Б. Заставецький [2], Г. В. Йоффе 
[3], Л. М. Корецький, В. М. Кубійович, Г. М. Лаппо [4], Ю. І. Пітюренко, Г. Г. Старостенко [5; 6], 
Д. М. Стеченко, М. І. Фащевський [6], О. І. Шаблій, Л. Т. Шевчук та ін. Найбільш інтенсивно вивчення 
процесів урбанізації, окремих міських поселень та їх систем припало на другу половину – кінець 
ХХ ст., що стало наслідком активізації процесів урбанізації та зростання ролі міст як основних форм 
розселення і соціально-економічних центрів.  

Проте і до сьогодні, внаслідок посилення впливу урбанізації на соціально-економічний розвиток 
країни та її регіонів зокрема, ці питання залишаються актуальними, що зумовлює необхідність 
подальших досліджень у зазначеному напрямку. 
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Постановка завдання. Мета статті – розглянути підходи стосовно дослідження урбанізаційних 
процесів «центр-периферія» в регіоні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження процесів урбанізації 
представниками різних наукових кіл зумовило появу і подальший розвиток різноманітних 
урбаністичних теорій. До основних з них належать: теорія урбаністичної екології Р. Парка та 
Е. Берджеса, теорія «урбанізму як способу життя» Л. Вірта, композиційна теорія Г. Ганса, теорія 
субкультури К. Фітера та ін. Розглянемо їх детальніше. 

Представники урбаністичної екології (Р. Парк, Е. Берджес) вважають, що міста зростають не 
хаотично, а відповідно до особливостей зовнішнього середовища. Своєрідність розміщення, 
переміщення у міському середовищі аналогічна тій, що відбувається у природному середовищі, при 
цьому розвиток різних міських районів відбувається завдяки адаптації їх мешканців, які ведуть 
боротьбу за власне існування. Загалом формування міста, на їх думку, можна розглядати як 
відтворення послідовних концентричних кіл, що уособлюють міські сфери, поділені на сектори: у 
центрі розташовані райони «внутрішнього міста», поза ними – житлові квартали, далі – приміська 
зона. Процеси захоплення екологічної ніші, закріплення в ній відбуваються у секторах концентричних 
кіл [1]. Проте, як вважають сучасники, концепція урбаністичної екології, що розглядає розвиток міста 
як природний процес, головним своїм недоліком має недооцінювання свідомого проектування і 
планування розвитку міста.  

Концепція «урбанізму як способу життя» Л. Вірта [7] виходить із трьох головних його особливостей: 
розміру території міст, щільності та гетерогенності (неоднорідності) населення. Головну увагу Л. Вірт 
приділив дослідженню соціальної структури міст і виявив значну диференціацію людей, що спричиняє 
послаблення соціальних зв’язків, втрату згуртованості груп, посилення самотності людини. Серед 
чинників, що визначають світосприйняття мешканців міст, він виділяв психологічні ефекти міського життя, 
їх вплив на соціальну структуру та індивіда. До негативних чинників відносив взаємну байдужість, 
безцеремонність, підвищене емоційне навантаження, що призводить до відчуття тривоги, нервового 
напруження, відсутність підтримки через послаблені міжособистісні зв’язки мешканців міст. Водночас у 
містах люди відчувають себе вільнішими і мають змогу жити на власний розсуд.  

На противагу Л. Вірту, який вказав на розшарування населення і руйнування зв’язків між 
людьми і групами, представники композиційної теорії (зокрема Г. Ганс) стверджують, що життя людей 
відбувається у невеликих групах (родині, колі друзів, сусідів), навколо яких виникають так звані 
соціальні світи, які ізолюють людей від навколишнього середовища (міста) та послаблюють руйнівні 
процеси [1]. Тому аналіз таких чинників, як суспільний клас, етап життєвого циклу, етнічне походження 
набагато важливіший для розуміння соціального життя мешканців міст, ніж вивчення їх розмірів, 
щільності, складу населення. 

Теорія субкультури К. Фітера виходить з того, що навколишнє середовище міста і справді 
впливає на приватне життя людей, хоча водночас у містах формуються також умови для створення та 
зміцнення соціальних груп. Саме завдяки диференціації міське середовище сприятливе для розвитку 
субкультур. Тут виникає багато груп, пов'язаних загальними інтересами, кожна з яких може стати 
центром субкультури. Саме у великих містах людині легше знайти друзів або приєднатися до якоїсь 
групи. Прибічники цієї теорії вважають, що для міського середовища характерною є тенденція до 
соціального конфлікту, але джерелом його є не розпад груп, а суперечності між стабільними 
субкультурами.  

Сучасні теорії урбанізації зосереджуються на тому, що урбанізм не є ізольованим явищем, а 
певною мірою зумовлений політичними та економічними чинниками. Так, Д. Харві вважає, що: 1) 
урбанізм є одним з аспектів штучного середовища, породженого розвитком і розквітом промислового 
капіталізму; 2) у сучасному суспільстві відмінності між способами життя міського і сільського 
населення є набагато розмитішими, ніж у традиційному суспільстві; 3) у сучасному урбанізмі простір 
постійно реорганізується, і це є наслідком того, де великі фірми обирають місця для розміщення свого 
виробництва, науково-дослідницьких центрів, та від приватних інтересів, що впливають на купівлю та 
продаж будинків і землі [1].  

Безперечно, поява різноманітних урбаністичних концепцій зумовлена, в першу чергу, 
множинністю підходів до трактування суті поняття «урбанізація». Як зазначають К. А. Міхуринська та 
Р. А. Мартиросова [8], теоретичні підходи до визначення сутності урбанізації можна систематизувати 
наступним чином (табл. 1). 

Таким чином, урбанізація характеризується з кількісної та якісної сторін. Якісна сторона – це 
розвиток і посилення міської культури, правил поведінки, стилю життя, а кількісна – це, в першу чергу, 
зростання частки міського населення в загальній його чисельності. 

Якщо аналізувати урбанізаційні процеси в Львівській області (рис. 1), то варто відмітити, що 
частка міського населення протягом 1994-2010 рр. є достатньо високою (більше 60%), хоча 
зменшилась в динаміці – з 61,02% станом на 01.01.1995 р. до 60,77% станом на 01.01.2011 р., тобто 
на 0,25%. 
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Таблиця 1 
Систематизація підходів до визначення сутності поняття «урбанізація» 

 
Підходи до визначення 

сутності поняття 
«урбанізація» 

Особливості підходу 

Антропокультурний 
підхід 

Урбанізація розглядається відносно ролі людини в суспільстві, враховуючи 
соціопсихологічний стан, спосіб життя, соціальні контакти, види діяльності індивіда. 

Географічний підхід Урбанізація розглядається як результат історичного процесу і активізації НТР, що 
виявляється в зростанні міст і формуванні міського способу життя, а також є 
просторовою формою соціально-економічного розвитку. 

Екологічний підхід  Урбанізація є концентрованим виразом способів і принципів організації територій. 
Етимологічний підхід  Урбанізація є процесом, що обумовлює зосередження культурного життя в міських 

центрах і відображає тенденції соціально-економічного розвитку регіонів. 
Конфліктологічний підхід Урбанізація супроводжується посиленням економічних, соціальних і культурних 

конфліктів, обумовлюючи при цьому соціальну поляризацію суспільства. 
Міждисциплінарний 
підхід  

Урбанізація є результатом географічних, соціальних, економічних і демографічних 
процесів. 

Системний підхід  Урбанізація розглядається як цілісний процес, що сприяє трансформації засобів 
виробництва і капіталу. 

Соціологічний підхід  Урбанізація розглядається як процес, що детермінує розвиток міської культури, для 
якої характерні зниження ролі соціальних інститутів, значущості територіальних 
громад, впливу норм і правил поведінки особи. 

Філософський підхід  Урбанізація є сукупністю управлінських рішень, направлених на досягнення певної 
соціально-економічної мети розвитку суспільства. 

Джерело : [8] 
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Рис. 1. Частка міського населення в Львівській області на 1 січня відповідного року 

Джерело : побудовано на основі [9] 
 
Варто зазначити, що характерною рисою Львівської області є велика кількість малих міст, в яких 

зосереджена значна питома вага населення. По своїй суті Львів є центром регіону і значно впливає на 
розвиток цих малих міст. Посилення індустріалізації в свій час зумовило розвиток промисловості не 
лише в місті, а й відкриття філій та перенесення виробництв у малі міста області. Проте наслідки 
фінансово-економічної кризи гостріше відчули саме підприємства малих міст, більшість їх не 
витримали нових умов господарювання та збанкрутували або ж це було наслідком якраз 
неефективної діяльності (чи менеджменту) головних підприємств у м. Львові. Все це призводить до 
підвищення безробіття населення, його зубожіння. І, якщо у Львові у мешканців є більші шанси на 
подальше працевлаштування, то мешканцям периферії дуже важко знайти роботу, тому більшість з 
них приїжджають у велике місто аби забезпечити себе та свої родини. Таким чином, все більше 
мешканців покидає свої домівки з надією покращити своє життя. 

Разом з тим, підвищення інтересу до архітектурної спадщини, культурно-історичних місць, 
призвело до збільшення потоків як українських, так і зарубіжних туристів до м. Львова і за рахунок 
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цього відбувається дифузія культури і в малі міста. Це проявляється не тільки у посиленні інтересу до 
визначних пам’яток культури, але і у формуванні нового світогляду, посиленні культурних тенденцій, 
що відрізняє усю Львівську область від інших регіонів України.  

Варто зазначити, що посилення урбанізаційних процесів у Львівській області вимагає, аби 
головне місто відновило свою роль як «пульсара» розвитку – центра економічного і культурного життя 
Львівщини, навколо якого формуватиметься мережа майбутніх високо урбанізованих районів. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, різноманітність підходів до сутності 
урбанізації і відсутність єдиного погляду на це поняття, зумовило появу низки урбаністичних 
концепцій. Варто відзначити, що дослідження кількісних аспектів урбанізації повинне в обов’язковому 
порядку доповнюватися аналізом її якісної сторони, що дасть змогу виявляти її особливості та 
приймати зважені управлінські рішення в конкретному регіоні.  
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Анотація 

В статті розглянуто основні урбаністичні концепції, зокрема теорію урбаністичної екології, 
теорію «урбанізму як способу життя», композиційну теорію, теорію субкультури. Виявлено, що 
різноманітність підходів до сутності самого поняття «урбанізація» призвело до появи низки 
урбаністичних концепцій.  

Ключові слова: урбанізація, урбаністична концепція, теорія, регіон. 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные урбанистические концепции, в частности теорию 

урбанистической экологии, теорию «урбанизма как образу жизни», композиционную теорию, 
теорию субкультуры. Обнаружено, что разнообразие подходов к сущности самого понятия 
«урбанизация» привело к появлению ряда урбанистических концепций.  

Ключевые слова: урбанизация, урбанистическая концепция, теория, регион. 
 

Annotation 
Basic urbanism conceptions are considered in the article, in particular theory of urbanism ecology, 

theory of «urbanism as to the way of life», composition theory, theory of subculture. It is discovered that 
variety of going near essence of concept «urbanization» resulted in appearance of row of urbanism 
conceptions.  
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ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО 
ВИРОБНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми. Забезпечення продовольчої безпеки України, дотримання оптимальних 

норм харчування населення, нарощування експортного потенціалу сировини й продовольства залежить, 
безперечно, від ефективності розвитку агропромислового комплексу країни та його належного фінансового 
та кредитного забезпечення. Посткризовий період характеризується тим, що попит сільгоспвиробників на 
фінансові та кредитні ресурси не задовольняється в повній мірі. З однієї сторони, сільськогосподарські 
підприємства відчувають нестачу оборотних коштів, мають значну дебіторську та кредиторську 
заборгованості, поставлені у невигідні умови кредитування. А з іншої, вони не гарантують повернення 
наданих для них кредитів, характеризуються збитковістю діяльності та слабкою фінансовою стійкістю. 
Тому вирішення цих проблем на сьогодні має надзвичайно важливе значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування і функціонування 
інфраструктури аграрного ринку досліджували у своїх працях такі вчені, як: П. Березівський, В. Бойко, 
В. Власов, П. Гайдуцький, О. Гуменюк, М. Дем’яненко, В. Зимовець, Л. Левківська, Ю. Коваленко, 
М. Малік, Л. Молдован, П. Саблук, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін. 

Крім того, формуванню інфраструктури аграрного ринку присвячені дисертаційні роботи 
останніх років Бралатана В. П. [1], Степанової М. М. [2], її фінансово-кредитному забезпеченню – 
Гончарук Я. М. [3]. 

В наукових працях В. Алексійчука, В. Андрійчука, А. Борщ, О. Гудзинського, Л. Дейнеко, 
М. Дем’яненка, М. Кропивка, Л. Мармуль, О. Олійника, Д. Полозенка, П. Саблука, В. Ситника обґрунтовано 
механізм нормативно-правового забезпечення й організації здійснення та управління процесами 
оподаткування, страхування, фінансування, кредитування агропромислового виробництва. Однак на 
сучасному етапі розвитку інфраструктури аграрного виробництва не всі аспекти цієї проблеми достатньо 
вивчені й належним чином вирішені, що вимагає проведення подальших досліджень. 

Постановка завдання. Мета статті – охарактеризувати фінансову інфраструктуру аграрного 
виробництва регіону та окреслити проблеми її розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із найважливіших зовнішніх факторів, які 
визначають рівень ефективності сільськогосподарського виробництва, є фінансово-кредитне 
забезпечення галузі. Основним шляхом подолання негативних факторів у кредитному забезпеченні є 
розвиток фінансової інфраструктури.  

Фінансова інфраструктура – це мережа інститутів фінансування, кредитування і страхування 
сільськогосподарської діяльності, інвестиційних, інноваційних комерційних фондів із фінансування 
аграрного виробництва для акумулювання коштів з різних джерел тощо.  

Ми погоджуємось із Н. С. Станасюк [4], що основними компонентами (інститутами) сучасної 
фінансової інфраструктури повинні стати земельний, селянський та іпотечний банки, страхові 
компанії, кредитні спілки, аграрні інноваційні та інвестиційні фонди (табл. 1).  

Таблиця 1 
Компоненти фінансової інфраструктури агропромислового комплексу 

 
Компоненти 
(інститути) Цільове призначення 

Земельний банк Кредитно-розрахункове обслуговування ринкових відносин щодо землі, справляння 
плати за землю, стягнення штрафів за порушення земельного кодексу 

Селянський банк Проведення депозитно-кредитних операцій для сільськогосподарських 
товаровиробників 

Іпотечний банк Здійснення кредитно-розрахункового обслуговування застави майна підприємств АПК  

Страхова компанія  Організація і обслуговування добровільного і обов'язкового страхування майна 
підприємств АПК 

Кредитна спілка Проведення пільгових кредитних операцій для агропромислових товаровиробників – 
членів спілки 

Аграрний інноваційний 
фонд 

Фінансування інноваційних проектів, спрямованих на впровадження прогресивних 
науково-технічних розробок і технологій в агропромислове виробництво 

Аграрний 
інвестиційний фонд 

Фінансування інвестиційних проектів та програм щодо розвитку АПК 

Джерело : [4, c. 24] 
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Для фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств використовують 
бюджетне фінансування і кредитування (бюджетне і банківське). Оскільки нами вже підкреслювалась 
надзвичайна роль банківського кредитування у розвитку аграрного виробництва в Україні [5], 
зупинимось на бюджетному фінансуванні. Бюджетне фінансування передбачає надання 
підприємствам коштів на безповоротних умовах з врахуванням обсягів фінансування, періодичності 
надання коштів, норм певних витрат тощо. Згідно прийнятого ЗУ «Про Державний бюджет України на 
2012 рік» на пряму підтримку сільського господарства буде витрачено всього лише 33% від загального 
обсягу аграрного бюджету. Це є одним з найменших показників за останні роки. Так, наприклад, в 
докризові 2007 та 2008 роки на пряму підтримку аграрного виробництва витрачали відповідно 63% та 
57% аграрного бюджету. Якщо ж порівнювати у грошовому еквіваленті, то в 2012 році планується 
витратити на пряму підтримку сільськогосподарських виробників вдвічі менше, ніж в 2008 році та на 
31% менше ніж в 2011 році [6]. 

Крім того, проведений аудит розподілення коштів держбюджету із стабілізаційного фонду за 
минулий рік на підтримку сільськогосподарської галузі Рахунковою палатою України показав, що 
існуюча практика виділення коштів з цього фонду є неефективною, а гроші використовуються на це 
нераціонально [7]. Так, минулого року з 52 тисяч сільськогосподарських підприємств підтримкою 
скористалися лише 10 відсотків агрогосподарств. Майже 40 мільйонів гривень, виділених за 
програмами зі стабілізаційного фонду, повернулися до держбюджету як невикористані. Складається 
парадоксальна ситуація: сільгоспвиробники не можуть або не бажають (оскільки, за їх словами, 
Держфонд з підтримки фермерських господарств «нав’язує» аграріям виробників сільгосптехніки, де 
техніка продається на 10% дорожче, аніж ринкова ціна [7]) скористатися допомогою, а Світова 
організація торгівлі критикує Україну за надмірну фінансову підтримку агропромислового комплексу – 
щорічна бюджетна квота підтримки сільськогосподарської галузі становить 3 млрд. 43 млн. грн. 

Все це зумовлює дисбаланс у розподілі та використанні бюджетних коштів, хоча ці 
повноваження закріплені за певними спеціально створеними фондами. Як зазначає Л. Потравка, 
кредитно-фінансова інфраструктура повинна розвиватися шляхом створення установ кредитної 
кооперації. Насамперед, це передбачає врегулювання роботи кредитних спілок, створення 
регіональних аграрних кооперативних банків та Центрального кооперативного банку. Однією з 
необхідних ланок у системі організації кредитно-фінансового забезпечення аграрного сектора 
економіки мають стати іпотечні (земельні) банки [8]. 

Крім того, надзвичайну роль у забезпеченні розвитку аграрного виробництва відіграють страхові 
компанії. Тобто визначальним напрямом має стати агрострахування, для повноцінного розвитку якого 
не вистачає законодавчого забезпечення. Сьогодні в Україні створено Агрострахове бюро (АСБУ), 
участь у якому беруть 15 страхових компаній, що займаються страхуванням сільськогосподарських 
ризиків. Основною метою створення АСБУ є представництво інтересів галузі у рамках партнерства 
між державним і приватним секторами, розробка нових страхових продуктів, проведення 
інформаційних кампаній для аграріїв, а також задля урегулювання можливих спорів між страховиками 
та страхувальниками. Також планують створити Державну агрострахову компанію, хоча, як 
відзначають аналітики, це не буде оптимальним рішенням, тому що у всіх країнах агрострахування 
базується на партнерстві між приватним та державним секторами. Зокрема, держава виконує 
координаційну роль, слідкує за тим, аби на ринку працювали надійні страхові компанії. 

Загалом же варто відмітити, що агрострахування в Україні поступово набирає обертів. Так, за 
статистикою, восени 2009 року було укладено тільки 10 договорів зі страхування озимої пшениці на 
весь цикл виробництва площею лише 10 тис. га, сума премії з яких становила лише 3,7 млн. грн. 
(виплачено за цими договорами – 1,7 млн. грн.). Водночас, восени 2010 року було підписано вже 163 
договори, якими охоплено 39,6 тис. га посівів, сума премій становила 13,8 млн. грн. [9]. 

Зазначене вище вказує на те, що необхідно розвивати різноманітні інститути фінансової 
інфраструктури та стимулювати їх до сприяння розвитку аграрного виробництва. Ми погоджуємось із 
Ґудзь О. Є. [10], що сьогодні з цією метою слід впроваджувати функціонально-цільову модель 
розбудови фінансово-кредитної інфраструктури, що складатиметься із чотирьох підсистем. Так, 
головним інститутом проведення фінансово-кредитної політики в аграрній сфері, центром 
зосередження всіх фінансово-кредитних ресурсів галузі та координації кредитно-фінансових потоків 
може виступати Державний Аграрний банк. При цьому банк повинен також стати розробником 
методик, інструкцій, стандартних вимог, уніфікованих форм пакету кредитних карток і документів, як 
орієнтирів щодо надання і обслуговування сільськогосподарських та іпотечних (земельних) кредитів, 
ініціатором розробок і впровадження нових гарантійних та фінансово-кредитних інструментів в 
площині збільшення строків, спрощення процедури та зниження вартості кредитування. 

Другою складовою моделі повинна бути парабанківська система, до складу якої складу входять 
лізингові компанії, фінансовий та товарний ринок і постачальники матеріально-технічних ресурсів; 
третьою складовою – гарантійні установи, в тому числі товариства взаємного гарантування, механізми 
гарантування повернення кредитів та дієва система страхування сільськогосподарського 
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виробництва, а четвертою складовою – Фонд страхових і кредитних гарантій, який повинен 
формуватися на основі державних програм здешевлення кредитів та страхування. 

Звичайно побудова такої розвиненої фінансово-кредитної інфраструктури потребує достатньо 
високих затрат і часу, і коштів. Тому, на думку [10], в найменш віддаленій перспективі можливо 
застосувати інший підхід, а саме: 

1. Створити сільськогосподарський банк із державним статусом управління, який би при видачі 
кредиту враховував особливості сільськогосподарських підприємств, і через який здійснювалися б усі 
державні програми підтримки сільських територій. 

2. Зберегти механізм державної підтримки кредитування (часткову компенсацію ставки за 
кредит), проте пільгову процентну ставку зробити диференційованою. 

3. Використовувати як забезпечення кредиту поруку фонду кредитної підтримки, поряд із 
заставою. Підприємства з рентабельністю виробництва вище 40% замість застави зможуть 
використовувати поруку регіонального, державного фонду кредитної підтримки, які необхідно 
створювати в кожному регіоні за рахунок коштів державних та місцевих бюджетів. 

4. Стимулювати сільськогосподарські підприємства самостійно, за рахунок прибутку, 
створювати фонд кредитного забезпечення. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, фінансова інфраструктура аграрного 
виробництва, не дивлячись на усі труднощі, що виникають, має вдосконалюватися і сприяти розвитку 
та підвищенню ефективності сільського господарства. Бюджетні кошти повинні бути раціонально 
розподілені та доступні для сільгоспвиробників, а кредитні кошти – надаватися в належних обсягах, на 
відповідний термін та з прийнятними відсотковими ставками. Це, безперечно, вимагає комплексного 
підходу до розбудови та розвитку фінансової інфраструктури.  
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Анотація 
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проблеми її розвитку. Доведено необхідність комплексного підходу до розбудови та розвитку 
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Аннотация 
Исследовано финансовую инфраструктуру аграрного производства региона, обнаружены 

основные проблемы ее развития. Доказана необходимость комплексного подхода к перестройке и 
развитию финансовой инфраструктуры аграрного производства. 
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АНАЛІЗ РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ  
РИНКІВ ПРАЦІ 

 
Постановка проблеми. Вирішальне значення для розвитку держави та її регіонів має 

зайнятість, яка, формуючи економічний потенціал, а також рівень і якість життя населення, є 
індикатором соціально-економічного розвитку суспільства. У трансформаційній економіці України 
спостерігається як позитивні, так і негативні тенденції у сфері зайнятості та плинності найманих 
працівників, в тому числі і на регіональному рівні. На відміну від інших країн з розвиненим ринком 
праці, в Україні спостерігається концентрація безробітних і збільшення рівня плинності найманих 
працівників в окремих регіонах. З огляду на це, актуалізується необхідність аналізу ринку праці з 
метою виявлення тенденцій, що відбуваються, для своєчасного та цілеспрямованого впливу на них.  

В результаті експертної оцінки була сформована система показників, що характеризують стан 
ситуації на ринку праці – рівень зайнятості та безробіття, динаміка прийняття та вибуття працівників з 
підприємств, установ та організацій, попит та пропозиція робочої сили. Проте, всі ці показники 
характеризують лише окремі сфери ринку праці. Тому доцільно було б визначити єдиний 
узагальнюючий показник, який дозволив би охарактеризувати стан ринку праці окремих регіонів та 
співставити регіони України за рівнем розвитку ринку праці між собою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню визначення єдиного таксономічного 
показника, який би дозволяв об’єднати в собі різні показники, що характеризують одне й те саме 
явище, присвячено роботи як вітчизняних, так і закордонних авторів. Серед тих, які займались 
вирішенням цієї проблеми, можна назвати І. С. Благуна, Є. С. Ващаєва, З. Хельвига, Ю. В. Донченко, 
Т. С. Клебанову, В. Плюту, М. В. Сабліну, В. Масакова [1-6]. Однак питання, пов´язані з аналізом 
нерівномірності розвитку регіонів, нажаль, не знайшли відповідного відображення у публікаціях. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення аналізу стану ринків праці областей України 
та здійснення їх ранжування за таксономічним показником рівня розвитку ринків праці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною особливістю сучасного розвитку 
України є посилення міжрегіональної соціально-економічної нерівномірності, підвищення рівня 
диспропорції у розвитку окремих регіонів. Для проведення регіональних порівнянь може бути 
використаний запропонований Д. Хольдвигом таксономічний показник рівня розвитку [4]. Перевагою 
використання таксономічного показника рівня розвитку в регіональних дослідженнях є те, що він може 
бути розрахований на основі певного набору логічно обґрунтованих кількісних показників, а також 
дозволяє класифікувати області з високим, середнім та низьким рівнем розвитку.  

Стан ринку праці як в Україні, так і в окремих її регіонах не може бути охарактеризований за 
допомогою тільки одного окремого показника (наприклад, рівня зайнятості чи безробіття). Для того, 
щоб комплексно оцінити ситуацію в сфері соціально-трудових відносин та порівняти окремі регіони 
країни за рівнем розвитку цих відносин доцільно використовувати багатовимірні узагальнюючі оцінки. 

За своєю суттю таксономічний показник – це синтетична величина, яка при визначенні стану 
розвитку певної системи враховує вплив значень всіх індивідуальних показників, які всебічно її 
характеризують, тобто приводить багатовимірні елементи до одновимірного вигляду. Таким чином, 
стан розвитку будь якого регіону може бути формально представлений у вигляді вектора 

,...,,...,, ,21 mi xхххХ =  де mi ,1=  – кількість показників, що всебічно його характеризують. Сукупність 

цих векторів, яка дорівнює кількості регіонів, що досліджуються, утворює ознаковий обшир показників, 
який виступає основою проведення порівняльного аналізу [2]. 
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Такий порівняльний аналіз може здійснюватися на основі певного набору показників, які були 
визначені за допомогою методу експертних оцінок: економічна активність населення регіону, кількість 
безробітних регіону, попит на робочу силу у регіоні, працевлаштування незайнятих трудовою 
діяльністю громадян, вивільнення працівників у регіоні. Вищезазначені показники за областями 
України представлені в табл. 1 [7]. 

Різноманітність показників, які можуть бути включені до ознакового обширу, вимагає 
забезпечення їх інформаційної односпрямованості. Так, для характеристики рівня розвитку ринку 
праці можуть бути використані такі показники, як вивільнення працівників та працевлаштування 
незайнятих трудовою діяльністю громадян. Рівень розвитку ринку праці тим вище, чим менше 
значення першого та більше значення другого показників. Тобто вивільнення працівників та 
працевлаштування інформаційно різноспрямовані [2].  

Таблиця 1 
Показники стану ринку праці за окремими регіонами в 2010 році 

 

Області 

Економічна 
активність 
населення 
регіону, тис. 

осіб 

Кількість 
безробітних 
регіону, тис. 

осіб 

Попит на 
робочу 
силу у 
регіоні, 
тис. осіб 

Працевлаштування 
незайнятих трудовою 
діяльністю громадян, 

тис. осіб 

Вивільнення 
працівників у 
регіоні, тис. 

осіб 

АР Крим 1881,9 60,2 2,8 28,4 3,1 
Вінницька 692,5 76,9 0,6 32,6 3,5 
Волинська 435,7 40,5 0,8 24,4 1,2 
Дніпропетровська 1549,8 117,7 7,7 44,8 5,3 
Донецька 2017,5 182,9 2,9 50,4 8,1 
Житомирська 552,3 60,8 1,8 24,6 2 
Закарпатська 543,2 50,3 0,9 19,5 1,3 
Запорізька 813,1 66,09 1,6 28,7 3 
Івано-Франківська 535,8 47,5 0,2 29,1 1,6 
Київська 751,2 59,7 3,2 19,2 2,4 
Кіровоградська 431,6 42,3 0,6 24 1,8 
Луганська 1009,6 78,7 2 35,3 3,8 
Львівська 1100,5 92,8 2,3 36,1 4,1 
Миколаївська 537,4 49,4 1,1 23,6 1,7 
Одеська 1030,5 68 2,6 22,3 3,7 
Полтавська 661,6 69,2 1,8 35,9 2,7 
Рівненська 487,1 60,8 0,8 25,7 1,3 
Сумська 508,7 59,2 0,7 20,6 2,7 
Тернопільська 437,9 50,8 0,9 24,7 1 
Харківська 1264 97,9 3,3 47,9 5 
Херсонська 492,7 46,1 1,1 17,2 1,6 
Хмельницька 571,5 54,9 0,4 33,2 1,5 
Черкаська 578,4 62,4 0,3 31,4 1,8 
Чернівецька 353,7 35,6 0,7 9,3 0,6 
Чернігівська 469,4 56,1 0,9 18,4 2 

 
В процесі аналізу скористаємось значеннями вищенаведеної групи показників за 2010 рік (табл. 

1). Стандартизація даних для розрахунку таксономічного показника рівня розвитку, як правило, 
проводиться на основі відхилень. При цьому слід зауважити, що показники економічної активності, 
попиту на робочу силу та працевлаштування незайнятих трудовою діяльністю громадян відносяться 
до класу стимуляторів, а показники кількості безробітних та вивільнення працівників – до класу 
дестимуляторів. Це необхідно враховувати при проведенні процедури стандартизації [2]. Після 
розрахунку таксономічного показника рівня розвитку, проведемо ранжування областей за цим  
показником. Це ранжування проводиться в порядку погіршення розвитку ринку праці. Отримані 
результати представлені в табл. 2. 

Отримані результати дають можливість провести групування областей за розвитком ринку 
праці. Враховуючи межі варіації значень таксономічного показника за допомогою структурного 
групування можна розділити області на певні групи за рівнем розвитку ринку праці. Кількість груп 
можна визначити, використовуючи формулу Стерджеса: 

 
                                                      Nm lg322.31 ⋅+= ,                                        (1) 

де m – кількість груп; 
N – кількість одиниць статистичної сукупності. 
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Таблиця 2 
Ранжування  областей у відповідності до розміру таксономічного показника розвитку 

ринку праці в 2010 році 
 

Ранг Область Таксономічний показник розвитку 
1 Донецька 1,0 
2 АР Крим 0,9367 
3 Дніпропетровська 0,7817 
4 Харківська 0,6482 
5 Львівська 0,5719 
6 Одеська 0,5392 
7 Луганська 0,5294 
8 Запорізька 0,4377 
9 Київська 0,4088 

10 Вінницька 0,3814 
11 Полтавська 0,367 
12 Черкаська 0,328 
13 Хмельницька 0,3249 
14 Житомирська 0,3159 
15 Закарпатська 0,3117 
16 Миколаївська 0,309 
17 Івано-Франківська 0,3082 
18 Сумська 0,2956 
19 Херсонська 0,2881 
20 Рівненська 0,2856 
21 Чернігівська 0,2773 
22 Тернопільська 0,2626 
23 Волинська 0,2616 
24 Кіровоградська 0,2596 
25 Чернівецька 0,2233 

 
Величина інтервалу, або межі кожної групи визначаються за формулою: 
 

                                                     
m

xx
ai

minmax −= ,                                              (2) 

де ia – величина інтервалу; 

minmax, xx – відповідно максимальне та мінімальне значення статистичної сукупності [8]. 

 
Розподіл регіонів за інтервалами та рівнями розвитку представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Розподіл областей України за розвитком ринку праці 

 

Стан розвитку 
ринку праці 

Межі інтервалів 
(на основі таксономічного показника 

рівня розвитку) 
Кількість областей % до підсумку 

0,87055 – 1,0 2 Високий 
0,7411 – 0,87055 1 

12,0 

0,61165 – 0,7411 1 Середній 
0,4822 – 0,61165 3 

16,0 

0,35275 – 0,4822 4 Низький  
0,2233 – 0,35275 14 

72,0 

Разом  25 100,0 
 

За отриманими в табл. 3 результатами можна зробити висновок про існування двох 
макрорегіонів, які характеризуються високим та середнім рівнем розвитку ринку праці. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз двох макрорегіонів, які характеризуються 
високим та середнім рівнем розвитку ринку праці показує, що до макрорегіону з високим рівнем 
розвитку належать АР Крим, Дніпропетровська та Донецька області. До макрорегіону з середнім 
рівнем розвиту належать Харківська, Одеська, Львівська та Луганська області. Вони складають 28% у 
загальній кількості областей України. Крім того, за даними проведеного дослідження можна зробити 
висновок про те, що до складу макрорегіонів з високим та середнім рівнем розвитку ринку праці 
входять на 70% промислово розвинені області країни. Напрямком подальших досліджень може бути 
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проведення кореляційно-регресійного аналізу взаємозв’язку між рівнем промислового розвитку 
регіонів та ситуацією на ринку праці. 
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Анотація 
У статті представлений аналіз стану ринків праці областей України. Подано результати 

ранжування областей, які базуються на таксономічному показнику рівня розвитку ринків праці. 
Ключові слова: регіони України, ринок праці, таксономічний показник, ранжування. 

 
Аннотация 

В статье представлен анализ состояния рынков труда областей Украины. Особенное 
внимание уделено ранжированию областей, которое основано на таксономическом показателе 
уровня развития рынков труда. 

Ключевые слова: регионы Украины, рынок труда, таксономический показатель, 
ранжирование. 

Annotation 
The analysis of the Ukrainian labor markets has been presented. The special attention has been paid 

to the ranking of regions, which is based on the taxonomic indicator of the labor market's development level. 

Key words: regions of Ukraine, labor market, taxonomic indicator, ranking. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНУ 
 
Постановка проблеми. Продовольча безпека є невід’ємною складовою економічної та 

національної безпеки держави, а також важлива умова її незалежності. Нинішній етап у розвитку 
нашої держави, відповідно до глобалізаційних процесів в світі, вимагає відповідної побудови 
управління продовольчою безпекою, що передбачає вирішення комплексу економічних, політичних та 
соціальних проблем. 

В Україні спостерігаються недоліки державного регулювання економічних відносин, формування 
робочої сили, підтримки цінового паритету, зниження тиску монополізованих галузей на сільське 
господарство. До того ж, ситуація в аграрній сфері сприяє її подальшій деформації як цілісного 
господарського комплексу до межі, за якою виникає загроза продовольчої безпеки регіону. У такому 
аспекті очевидна актуальність теми управління продовольчою безпекою регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стану, проблемам та удосконаленню управління 
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продовольчою безпекою регіону присвятили роботи такі науковці, як: П. В. Борщевський [1], Н. Булах 
[2], Б. В. Губський [3], Л. В. Дейнеко, А. О. Дігтяр [4], А. О. Коваленко, П. І. Коренюк, Д. Ф. Крисанов [5], 
Е. І. Шелудько, В. М. Шкаберін [8], О. В. Щебаніна [7] та інших. Однак аналіз робіт вчених показує, що 
напрацювання зроблені, але в сучасних умовах збільшується роль управління продовольчою 
безпекою на рівні регіонів, зокрема при врахуванні регіональних соціально-економічних та екологічних 
особливостей, що недостатньо розроблені.  

Постановка завдання. Основні завдання статті полягають у висвітленні концептуальних засад 
управління продовольчою безпекою регіону, виявленні основних проблем та обґрунтуванні напрямів 
оптимізації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Продовольча безпека має давнє історичне 
коріння та розглядається як одна з першочергових глобальних проблем людства, із точки зору 
невід’ємних складових національної економічної безпеки. Особливо активно продовольча безпека 
почала досліджуватися зарубіжними і вітчизняними вченими в середині 70-х років минулого століття у 
зв’язку з прогресивними соціально-економічними процесами, які відбувалися в молодих країнах, що 
одержали економічну і політичну самостійність. Ця проблема не обминула й Україну, яка з набуттям 
незалежності у 90-х роках зіткнулася не тільки з енергетичною та фінансовою, а й продовольчою 
проблемою. Загострення якої було зумовлено низкою негативних тенденцій, а саме: скороченням 
виробництва, зростанням безробіття, різким згортанням виготовлення сільськогосподарської продукції 
і випуску продуктів харчування, обвальним падінням купівельної спроможності українського 
населення, істотним зростання обсягів імпорту продовольчих товарів та ін. [4, с. 93].  

Такі негативні явища вимагали невідкладного пошуку шляхів ефективного її вирішення та 
формування науково обґрунтованого управління продовольчою безпекою. Слід зазначити, що термін 
«продовольча безпека», що вживався в умовах командно-адміністративної системи, в нових умовах 
господарювання набув нового змісту і потребує розкриття з огляду сутності як економічної категорії 
ринкової економіки, так і з точки зору методології його дослідження. На сьогодні категорія 
«продовольча безпека» по-різному трактується в економічній літературі. Різні підходи щодо її 
визначення базуються на орієнтації на імпорт продуктів харчування, або на самозабезпечення ними, 
чи на поєднання імпорту й власного виробництва продовольчих товарів. Відповідно до 
найпоширенішого у світі визначення, продовольча безпека досягається шляхом забезпечення 
фізичної та економічної доступності продовольства. У такому контексті продовольча безпека 
передбачає: 

– фізичну доступність; 

– економічну доступність продовольчих товарів; 

– безпеку харчування. 
Фізична доступність означає можливість одержання продовольчих товарів, які є в наявності на 

території країни в необхідному обсязі й асортименті (відповідно до прийнятих норм споживання), а 
їхнє надходження до споживача здійснюється безперебійно. Досягнення цієї умови забезпечується за 
рахунок державного контролю за зовнішніми й внутрішніми поставками, а також наявними запасами 
продуктів харчування. 

Економічна доступність продовольства полягає у можливості кожного громадянина країни 
незалежно від віку, майнового й посадового положення мати достатній рівень доходів для придбання 
мінімального набору продуктів харчування. Ця умова забезпечується як за рахунок підтримки 
достатнього рівня доходів населення, так і за рахунок контролю за рівнем цін на продовольчі товари. 
В сучасних умовах не виключається також здатність самозабезпечення населення продовольством за 
рахунок особистих підсобних господарств і дачних ділянок. 

Безпека харчування означає відповідність якості сировини й продуктів харчування 
встановленим вимогам і гарантію безпечного їх споживання.  

У такому контексті, продовольча безпека – це забезпечена відповідними ресурсами, 
потенціалом та гарантіями здатність держави незалежно від зовнішніх і внутрішніх умов (загроз) 
задовольняти потреби населення країни в цілому й кожного громадянина, зокрема в продуктах 
харчування, необхідних товарах, в певному обсязі, асортименті та якості, які здатні забезпечити його 
фізичний й соціальний розвиток, підтримувати його здоров’я і сприяти розширеному відтворенню 
робочої сили [1, с. 67]. 

Продовольча безпека варта уваги у рамках країни в цілому та в регіональному аспекті, що 
обумовлюється різноманітністю природно-кліматичних умов, соціально-економічним становищем 
окремих територій, демографічною ситуацією. Задоволення потреб у продовольстві доцільно 
здійснювати відносно до кожної конкретної людини у місцях її проживання. Причому основний тягар у 
формуванні продовольчої безпеки покладається саме на суб’єкти держави, які несуть безпосередню 
відповідальність перед населенням за його достатнє забезпечення якісним продовольством.  

Проте, в Україні останніми роками склалася небезпечна ситуація – нависла загроза 
продовольчій безпеці регіону. Економіка країни в цілому і особливо головна її складова – економіка 
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аграрного сектора – були схильні до деформацій, внаслідок чого об’єми сільськогосподарського 
виробництва скоротилися більш, ніж в три рази. Погіршення економічної доступності населення до 
продовольства відбулось внаслідок низьких заробітних плат і доходів. Особливу загрозу продовольчій 
безпеці регіонів становить істотне зменшення  ресурсного потенціалу АПК у зв’язку зі зниженням 
родючості ґрунтів, пришвидшеним вибуттям основних виробничих фондів без їх поповнення, 
згортанням виробництва у деяких галузях, деградацією системи насінництва і племінної 
справи [3, с. 76].  

З нашої точки зору, запорукою ефективності регіональної системи управління продовольчою 
безпекою регіону є наявність процедур комплексної діагностики її стану, яка дає змогу врахувати 
взаємозв’язок різних чинників.  

Адекватна система показників має характеризувати стан основних чинників продовольчої 
безпеки регіону. Як найважливіші чинники пропонуємо розглянути такі [6, с. 178]: 

– рівень і структура кінцевого споживання продуктів харчування; 

– стан продовольчого потенціалу сфер АПК і природних ресурсів сільськогосподарського 
призначення; 

– обсяги і структура експорту-імпорту продовольства в регіоні, які характеризують 
міжрегіональний аспект відтворення; 

– якість і безпека продовольства. 
Для регіонального рівня вимога дотримання продовольчої незалежності може виявитися 

нездійсненною для багатьох регіонів. Більш того, імператив досягнення самозабезпечення 
продовольством для регіонального рівня, на відміну від національного, втрачає свою гостроту. По-
перше, прояв зовнішніх загроз, які зумовлені іншими утвореннями того самого рівня (інших регіонів) 
або соціально-економічною ситуацією в країні в цілому менш вірогідно, ніж прояв загроз національній 
безпеці з боку інших держав (боротьба за ринки збуту тощо) або світових ринків. По-друге, цикли 
регіонального відтворення продовольства, володіючи світовими властивостями цілісних систем, 
входять як підсистеми до соціально-економічного комплексу країни, балансують зрештою на 
національному рівні. У формуванні ресурсів, що забезпечують процес відтворення в регіоні, значну 
роль виконують міжрайонні економічні та соціальні зв’язки. Обмін продуктами праці, територіальний 
перерозподіл матеріальних і фінансових ресурсів, міжрайонна міграція населення, інформаційні 
потоки – все це зумовлює відкритий характер економіки регіону як необхідна умова ефективності його 
економіки, заснованої на територіальному поділі праці. 

Висновки з проведеного дослідження. Висвітлені концептуальні засади управління 
продовольчою безпекою регіону дають змогу виокремити основні цілі стратегічного розвитку системи 
продовольчої безпеки та її параметрів як на найближчі роки, так і на більш віддалену перспективу, що 
включають: 

– обсяги фондів споживання базових продуктів харчування; 

– рівень виробництва основних видів сільськогосподарської продукції.  
На основі визначення проблемних регіонів необхідно формулювати пріоритетні напрями 

державного регулювання, визначати методи досягнення в рамках системи забезпечення їх 
продовольчої безпеки. Практика реалізації управління продовольчою безпекою регіону повинна 
здійснюватися через систему конкретних заходів, механізмів, що реалізуються на основі якісних 
індикаторів і кількісних показників, які визначають параметри продовольчої безпеки. 
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Анотація 

У статті проаналізовано концептуальні засади управління продовольчою безпекою регіону. 
Здійснено аналіз і оцінку системи показників, які характеризують стан основних чинників 
продовольчої безпеки регіону. Систематизовано загрози та запропоновано напрями оптимізації 
управління продовольчою безпекою регіону. 

Ключові слова: продовольча безпека, чинники продовольчої безпеки регіону, продовольча 
загроза, управління продовольчою безпекою регіону.  

Аннотация 
В статье проанализированы концептуальные основы управления продовольственной 

безопасностью региона. Осуществлен анализ и оценку системы показателей, характеризующих 
состояние основных факторов продовольственной безопасности региона. Систематизированы 
угрозы и предложены направления оптимизации управления продовольственной безопасностью 
региона.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, факторы продовольственной 
безопасности региона, продовольственная угроза, управление продовольственной безопасностью 
региона. 

Annotation 
In the article analyzes the conceptual framework management food security in the region. The 

analysis and assessment of the system indicators that characterize the state of basic factors of food security 
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are offered. 
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ПРО МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ У СФЕРІ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Останнім часом дедалі більшої популярності в Україні набуває вид 
туризму, пов’язаний з відпочинком у сільській місцевості. Це відносно новий вид туризму, що швидко 
поширюється у світі. Суть такого туризму полягає у відпочинку в приватних господарствах сільської 
місцевості (агрооселях), що приваблюють своєю недоторканою природою, пам’ятками історії та 
культури. Перебування у мальовничих куточках країни позитивно впливає на фізичний і моральний 
стан людини, оскільки включає у себе чинники, що надають оздоровчий, пізнавальний та естетичні 
ефекти. Такого роду відпочинок особливо потрібний для жителів великих міст. Згідно з офіційними 
статистичними даними Всесвітньої туристичної організації «зелені» подорожі займають від 7 до 20 % у 
загальному об’ємі туристичних поїздок [4].  

Такий вид туризму в Україні називають «зеленим». Його без перебільшення можна віднести до 
перспективних видів вітчизняного сільського бізнесу. Проте вже сьогодні підприємливі селяни мають 
безліч проблем, пов’язаних із його веденням, що суттєво уповільнює розвиток «зеленого туризму». 
Беручи до уваги багаторічний міжнародний досвід, слід зауважити, що вирішення багатьох з цих 
проблем можуть взяти на себе спеціалізовані обслуговуючі кооперативи. Саме названі кооперативи, 
для селян задіяних у сфері «зеленого туризму», здатні стати надійним інструментом у пошуку 
інвестицій, постачанні необхідних товарів, наданні консультаційної та рекламної підтримки, управлінні 
від імені власника житлом, що здається в оренду та інших, важливих господарських питаннях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи існуючі публікації щодо розвитку 
«зеленого туризму» в Україні, слід зазначити, що вони в основному зосереджені на сутності, або на 
його соціально-економічному значенні. Названим аспектам присвятили свої праці О. Галич, В. Іванова, 
П. Кузик, С. Кузик, Г. Постна, М. Рутинський, І Шевченко та інші [2, 7, 9, 11]. При цьому особливості 
господарської діяльності суб’єктів, задіяних у сфері «зеленого туризму» та переваги їхньої співпраці 
між собою, ще не знайшли відображення в українській економічний літературі. 

Постановка завдання. Беручи до уваги цю обставину, вважаємо за необхідне сформулювати 
таку мету даного дослідження: з’ясувати сутність та проблеми розвитку «зеленого туризму» в Україні, і 
на цій основі розробити модель обслуговуючого кооперативу, орієнтованого на вирішення 
господарських проблем, характерних для цієї сфери туристичного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз української економічної літератури та 
відповідних нормативно-правових актів свідчить про те, що поняття «зелений туризм» є 
узагальнюючим для таких видів туризму як «екотуризм», «сільський туризм». Коротко 
охарактеризуємо види «зеленого туризму». Так, екологічний туризм – це пізнавальний і 
відпочинковий вид туризму, зосереджений на природних (мало змінених людиною) територіях, який 
передбачає заняття різними формами активної рекреації у природних ландшафтах без заподіяння 
шкоди навколишньому середовищу [7, с. 122]. Сільський туризм (rural tourism) – це вид проведення 
вільного часу у формі стаціонарного відпочинку у сільській місцевості (у селах, на хуторах, у зручних 
селянських будинках) з можливістю недалеких радіальних виїздів чи походів [7, с. 122].  

Поняття «сільський туризм» часто ототожнюють з поняттям «агротуризм». Дійсно, між ними 
багато паралелей. Але, притримуючись прийнятої у світі класифікації, знак рівності між названими 
термінами ставити не можна. Поняття «сільський туризм» за змістовним наповненням значно ширше 
за «агротуризм». Можна стверджувати, що агротуризм є однією з найпоширеніших (особливо в 
країнах з фермерською організацією агробізнесу) форм сільського туризму. Агротуризм – вид 
сільського туризму як пізнавального, так і відпочинкового характеру, зосереджений на сільських 
територіях, який передбачає використання сільського (фермерського) господарства з метою рекреації, 
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освіти чи активного залучення до традиційних форм господарювання. Агротуризм завжди включає 
винаймання сільського помешкання. 

Розрізняють дві базові форми агротуризм: а) винаймання помешкання з обслуговуванням 
безпосередньо у межах господарства; б) розміщення на нічліг з самообслуговуванням на землях, що 
належать до господарства, наприклад, у кемпінгах та наметах. Агротуризм, таким чином, виступає 
спрощеною формою сільського туризму. У ньому індивідуальне селянське господарство (фермерське 
господарство) становить одночасно і нічліжну базу, і головний предмет інтересу туриста [7, с. 121-122]. 

Сутність зеленого туризму полягає, не тільки у здійсненні рекреативно-культурної функції, але й 
забезпечує реалізацію економічної місії, що полягає у підвищенні зайнятості сільського населення 
шляхом активізації аграрного підприємництва, сприяє зростанню доходів сільських мешканців та їх 
життєвого рівня у цілому, розвитку сільськогосподарського виробництва та продовольчого ринку, що 
відповідає цілям ринкової трансформації аграрного сектора [3]. Плюс уже в тому, що користь від 
ведення цього виду діяльності отримують всі учасники процесу: селяни, їхні гості, весь населений 
пункт, та, власне, держава. 

Селянам зелений туризм дає поліпшення умов і якості життя, розширює сферу зайнятості, дає 
додатковий заробіток. При цьому їхні прибутки надходять не тільки від здавання у найм приміщень 
для проживання, а й від безпосередньої реалізації власних сільськогосподарських продуктів, 
приготування з них їжі для гостей, прокату спортивного та рибацького знаряддя, продажу ремісничих 
та інших виробів. Кошти приносить також знайомство з місцевими традиціями, культурою та 
природою, організація розваг (катання на бричці, конях, човні, спостереження за птахами, рибальство 
тощо), залучення  городян до екзотичних для них робіт на городі, пасіці, у полі, біля худоби. 

Зростання достатку окремо взятої родини приносить користь і всій сільській громаді. Збільшення 
потоку туристів спонукає розвиток підприємництва, розбудову інфраструктури села (доріг, транспорту, 
очисних споруд, засобів зв’язку, місць для відпочинку та розваг тощо), активізуватиме діяльність 
громади у відродженні та збереженні культурної спадщини [15].  

Законодавчою базою України щодо розвитку сільського зеленого туризму є Закон України «Про 
туризм», «Про особисте селянське господарство», Господарський Кодекс України та інші нормативно-
правові акти. Проект Закону України «Про сільський зелений туризм» знаходиться на розгляді у 
Верховній Раді України (зареєстрований за № 3467 від 12.04.2007 р.). 

За визначенням фахівців, найбільш пріоритетними районами для розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні є такі: західний регіон – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Хмельницька 
області; південний регіон – АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області; центральний і 
північний регіони – Київська, Полтавська, Чернігівська області [10]. У цілому зеленим туризмом 
охоплено більшість областей України. Ще у 1996 р. ініціаторами розвитку зеленого туризму з різних 
регіонів було зареєстровано Спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Це 
всеукраїнська громадська неприбуткова організація, метою якої є популяризація відпочинку в 
українському селі, сприяння розвитку сільської інфраструктури та самозайнятості сільського 
населення, збереження культурної спадщини та навколишнього середовища України. Сьогодні 
відділення та осередки Спілки діють у 15 областях країни. Їх наявність у розрізі окремих регіонів 
демонструє рис. 1. 

Рис. 1. Структура Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в України 
Джерело : [13]. 
 
Крім цього в Україні діє і Всеукраїнська громадська організація «Федерація сільського туризму 

України», яку очолює народний депутат України Володимир Кафарський. Акцентуючи на складності 
перших кроків становлення зеленого туризму в Україні він зазначає: «Потрібна допомога держави в 

11 обласних відділень (Тернопільське, Волинське, Херсонське, Донецьке, Харківське, Дніпропетровське, 
Запорізьке, Івано-Франківське, Львівське, Одеське, Сумське), 3 обласних осередків (Вінницький, 

Черкаський, Закарпатський),  
1 обласний центр сільського зеленого туризму (м. Київ) 

Спілка сприяння розвитку  
сільського зеленого туризму в Україні  

(головний офіс, м. Київ) 
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цьому напрямку. І коли це все стане на ноги, тоді піде віддача, але на сьогоднішній день треба 
допомогти. Елементарна річ – фонд кредитування, який на 4-5 років по низьких процентних ставках 
дає кредити для оформлення оцих садиб. А за рахунок чого розробляти методичні рекомендації? А за 
рахунок чого формувати, моделювати навчання? Село поки що не стало на ноги і не може це все 
проплатити. На перших порах мав би хтось допомогти. Ми це все робимо на громадських засадах» [8]. 

Для ілюстрації рівня розвитку зеленого туризму в Україні наведемо дані щодо окремих її 
регіонів. Передусім слід зазначити, що певний поступ зелений туризм має на території Закарпаття. 
Так, у Берегівському районі зосереджено 45 агроосель, Великоберезнянському – 9, Виноградівському 
– 3, Воловецькому – 23, Свалявському – 18,  Перечинському – 19, Міжгірському – 8, Рахівському – 10, 
Тячівському – 2, Ужгородському – 2, Хустському – 30 [12]. Всього у регіоні активно пропонують свої 
послуги 169 садиб (за даними Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні на 
Закарпатті зосереджено понад 300 агроосель). Не менш ініціативною, у цьому зв’язку, є і Івано-
Франківська область. На її території понад 300 таких осель [5].  

На Львівщині Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні вдалося 
інвентаризувати близько 90 агроосель. Проте, за словами  голови Львівського обласного відділення 
Юрія Зінька, «лише у Сколівському районі їх є 125… Поки що повної інвентаризації зелених садиб ми 
не проводили. Та за приблизними підрахунками, їх на Львівщині близько 250» [5]. 

За підрахунками Хмельницької обласної державної адміністрації, станом на 1 червня 2011 р. в 
області функціонує 95 агроосель, що задіяні у сфері сільського зеленого туризму. У розрізі районів 
названої області дані щодо агроосель є такими: у Білогірському їх діє 4, Волочиському – 1, 
Городоцькому – 4, Деражнянському – 1, Дунаєвецькому – 1, Ізяславському – 1, Кам’янець-
Подільському – 52 (з них 15 зареєстрованих), Новоушицькому – 20, Славутському – 1, 
Старосинявському – 1, Шепетівському – 10. Одноразово агрооселі області можуть забезпечити 
прийом 704 осіб. 

Загальну кількість агроосель, що приймають туристів у Полтавській області, як і в інших 
регіонах, визначити важко, оскільки основна їх частина (за різними оцінками, до 80-90%) перебуває «у 
тіні», тобто є незареєстрованою. За даними відділу з питань туризму і курортів Полтавської обласної 
державної адміністрації, як садиби зеленого туризму в даний час зареєстровано 40 агроосель у різних 
районах Полтавської області [2]. 

На Херсонщині, за нашими підрахунками, найбільш активними є 23 «зелені» садиби [6]. 
У Криму багато прикладів звернення до цієї прибуткової галузі туризму, зокрема, у 

Бахчисарайському, Чорноморському та Білогірському районах. Останнім часом з’явилося багато 
об’єктів, де можна з користю провести час. Це кінські ферми в с. Лучисте під Алуштою, в с. Сонячна 
долина під Судаком, с. Приморське під Феодосією; віслюча ферма «Диво-віслюк» і рибальське село 
«Чорне каміння» в с. Червоний мак Бахчисарайського району; «Парк птахів» під Сімферополем; 
страусині ферми в Сімферопольському, Джанкойському районах і в Керчі; приватні дегустаційні зали; 
садиби з рідкісними породами птахів, домашніх тварин, рослинами на подвір’ї і багато іншого. Подібні 
об’єкти стають візитною карткою сільського регіону, приваблюють туристів і сприяють розвитку 
соціальної інфраструктури села [11, с. 12]. 

На жаль, складно відобразити об’єктивну картину щодо кількості агроосель, задіяних у сфері 
зеленого туризму. У цьому зв’язку можна цілком погодитися з висновком вчених з Полтавської 
державної аграрної академії, які зазначають: «Проблема статистики й обліку садиб, які пропонують 
зелений туризм, ускладнена тим, що поняття сільського зеленого туризму і агрооселі не визначено 
остаточно в українському законодавстві, і надто часто агрооселями називають туристичні комплекси, 
які за своєю суттю ними не є (наприклад, невеликі приватні готелі у сільській місцевості або навіть і у 
містах). Тому фактично облік і статистика сільського зеленого туризму зараз не проводиться повною 
мірою, що і заважає повноцінно визначити масштаб розвитку цього виду туризму». А також, слід 
згадати й те, що окремі власники агроосель не маючи впевненості у своїх економічних можливостях і 
ведучи безсистемну діяльність, офіційно не заявляють про себе. Це також є не останнім чинником, що 
заважає сформувати цілісну картину про масштаби зеленого туризму в Україні.   

Віддаючи належне кількісним показниками, що характеризують український зелений туризм слід 
зауважити, що він, на жаль, не набув системного  характеру і має цілий ряд невідкладних проблем, що 
потребують вирішення для переходу цього бізнесу на європейський рівень. До таких проблем слід, 
передусім, віднести: 

- відсутність належного правового забезпечення розвитку сільського зеленого туризму; 
- неналежний рівень розвитку сільської інфраструктури (передусім непоодинокі випадки 

незадовільного стану сільських доріг, що забезпечують рух до агроосель); 
- низький рівень забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною 

структурою; 
 - неналежний стан великої кількості об’єктів історико-культурної спадщини, недостатнє 

фінансування ремонтно-реставраційних робіт, відсутність облаштування та під’їзних шляхів до них; 
- нестійкий, а часом і повністю відсутній мобільний зв’язок у сільській місцевості;  
- повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток сільського зеленого туризму; 
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- невизначеність щодо схем кредитування, оподаткування, тарифів на житло та послуги;  
- недостатня підтримка рекламування сільського зеленого туризму на внутрішньому та 

міжнародному ринках туристичних послуг; 
- відсутність виваженої маркетингової політики в сфері сільського туризму;  
- низький рівень кадрового забезпечення щодо діяльності сфери сільського туризму. 
Зазначене вище красномовно свідчить про те, що зелений туризм в Україні потребує не тільки  

прийняття Закону України «Про сільський зелений туризм», а й комплексної, глибоко продуманої 
програми для його ефективного розвитку, що є важливою складовою у вирішенні питань зайнятості та 
підвищення рівня життя населення, а також відродження, збереження і розвитку місцевих народних 
звичаїв, промислів, пам’яток історико-культурної спадщини. 

При цьому слід зауважити, що будь-яка підтримка з боку держави не матиме очікуваних 
результатів без активної позиції самих селян, без їх самоорганізації щодо вирішення хоча б частини з 
числа названих проблем. А надійним і вивіреним часом інструментом для їх подолання можуть стати 
обслуговуючі кооперативи у галузі зеленого туризму. 

Обслуговуючі (сервісні) кооперативи у міжнародній практиці неодноразово доводили свою 
доцільність як засіб самодопомоги населення щодо вирішення найрізноманітніших господарських 
проблем. Саме тому пропонуємо до розгляду загальну характеристику обслуговуючого кооперативу у 
галузі зеленого туризму. Передусім зауважимо, що пропозиція щодо заснування таких кооперативів не 
зумовлена бажанням створити альтернативні організації спеціалізованим туристичним 
представницьким об’єднанням, що вже діють в Україні. Навпаки, як показує багаторічний міжнародний 
досвід, обслуговуючий кооператив і спілка (асоціація, федерація) можуть взаємодоповнювати одне 
одного, виконуючи свої статутні завдання. 

Так, якщо основними форми роботи Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні є проведення конференцій, виставок, фестивалів, тренінгів, круглих столів у регіонах України, 
видання журналу, посібників та інших інформаційних матеріалів [13], то обслуговуючий кооператив 
може надавати цілий спектр послуг, пов’язаних з безпосередньою господарською діяльність кожного 
члена-власника агрооселі як учасника бізнесу у сфері зеленого туризму. Розглянемо детальніше 
переваги пропонованого обслуговуючого кооперативу (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних ознак представницьких організацій (асоціацій) та 

обслуговуючих кооперативів для розвитку «зеленого туризму» 
Спілка (асоціація чи федерація) Кооператив 

Відносно проста процедура організації та нескладний 
механізм функціонування  

Вимагає певних зусиль щодо організації та поточної 
ефективної діяльності  

Неприбутковий статус 
Виконує лише представницькі функції і не має права 

здійснювати господарську діяльність 
Може здійснювати господарську діяльність і надавати 

широкий спектр послуг для членів кооперативу 
Має ризики виникнення проблем несплати членських 
внесків, у разі нечіткого дотримання статутних завдань  

Діє за принципом «сплата членського внеску – надання 
заявленої послуги», що скорочує випадки несплати 

внесків членами  
Може залучати зовнішні цільові кошти (гранти, 
зворотна і незворотна фінансова допомога) на 
здійснення представницьких функцій визначених 

статутом  

Має можливість залучити зовнішні цільові кошти для 
ведення статутної господарської діяльності (гранти, 

зворотна і незворотна фінансова допомога) 

Джерело : Авторська розробка 
 
Аналізуючи інформацію табл. 1, слід зауважити, що обслуговуючий кооператив у сфері зеленого 

туризму законодавчо наділений значно більшими можливостями щодо реалізації інтересів його членів, 
ніж спілка (асоціація), завдяки праву на ведення господарської діяльності. А наявність у кооперативній 
практиці цільових членських внесків робить максимально прозорим процес фінансування членами 
послуг, яких вони потребують для організації ефективного сільського туристичного бізнесу. 

Для кращого уявлення про можливості, що отримають власники агроосель – члени 
обслуговуючого кооперативу у галузі зеленого туризму, пропонуємо наступну порівняльну таблицю 
(див. табл. 2).  

Характеризуючи загальні підходи до створення обслуговуючого кооперативу у сфері зеленого 
туризму зауважимо, що радіус дії названого обслуговуючого кооперативу може бути окреслений 
межами окремої області (можливо окремого району). Доцільно, щоб офіси відділень (осередків) 
Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Україні (далі Спілки) та офіс пропонованого 
обслуговуючого кооперативу знаходилися поряд. А при поєднанні працівниками Спілки функцій 
персоналу кооперативу – в одному приміщенні. Логічно, щоб члени названої Спілки були одночасно і 
членами обслуговуючого кооперативу (рис. 2). 
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Таблиця 2 
Порівняльна характеристика функцій Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в 

Україні та пропонованої моделі обслуговуючого кооперативу для розвитку зеленого туризму 
 

Спілка (статутні положення) Кооператив 
Мета і завдання 

Мета Спілки – Захист законних національно-культурних, творчих, 
економічних, правових та інших спільних інтересів своїх членів та 
сприяння розвитку в Україні руху за сільський зелений туризм. 
Завдання:  
- популяризація сільського зеленого туризму, як сприяння розвитку 
сільської інфраструктури;  
- виховання поваги до краси рідного краю, гостинних мешканців сільської 
місцевості, існуючого культурного та історичного надбання українського 
народу;  
- сприяння підвищенню зайнятості сільського населення. 

Метою діяльності Кооперативу 
є збільшення доходів своїх 
членів шляхом надання їм послуг 
для ефективного ведення 
діяльності у сфері зеленого 
туризму. Кооператив 
створюється для обслуговування 
виключно своїх членів на засадах 
взаємодопомоги та економічного 
співробітництва. 

Функції 
- організує семінари, конференції та інші заходи з питань розвитку сільського 
туризму;  
- здійснює заходи щодо охорони навколишнього середовища;  
- обмінюється досвідом та спеціалістами з аналогічними громадськими 
(неурядовими) зарубіжними організаціями;  
- створює та координує діяльність регіональних відділень і місцевих осередків 
Спілки;  
- засновує або вступає в міжнародні (неурядові) організації, підтримує прямі 
міжнародні контакти та зв`язки з різноманітними громадськими організаціями, 
укладає відповідні угоди, а також бере участь у здійсненні заходів, що не 
суперечать міжнародним зобов`язанням України;  
- приймає участь у мистецьких фестивалях, виставках, туристичних святах, що 
пропагують духовну, історичну та культурну спадщину України;  
- налагоджує та підтримує зв`язки з урядовими, громадськими, міжнародними, 
регіональними та іншими організаціями, які зацікавлені у соціальному 
розвитку села та сільського туризму в Україні;  
- налагоджує та підтримує зв`язки з організаціями по охороні природи, 
пам`ятників, народних звичаїв;  
- співпрацює з різноманітними туристичними, молодіжними, жіночими та 
іншими організаціями, які підтримують відпочинок на селі;  
- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення 
госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;  
- публікує наукові доповіді, методологічні матеріали з практичного досвіду 
сільського туризму, як України так і інших держав;  
- налагоджує та підтримує зв`язки з релігійними організаціями та конфесіями;  
- забезпечує інформаційну роботу серед громадськості, проводить «круглі 
столи», прес-конференції. 

- консультації з питань 
комерційної діяльності та 
управління; 
- маркетингові та рекламні 
послуги; 
- пошук інвестицій; 
- придбання матеріалів (товарів) 
для членів кооперативу; 
- управління від імені власника  
житловою нерухомістю: 
виконання комплексу послуг із 
збереження функціонування 
житлового та нежитлового 
нерухомого майна. 
 
(Функції кооперативу вказано 
згідно Класифікатора видів 
економічної діяльності України) 
 

Джерело : авторська розробка на основі [14]  
 

 
Рис. 2. Схема взаємозв’язків між Спілкою, кооперативом і їх членами у межах окремого 

регіону (області, району) України 
Джерело : авторська розробка  

- члени Спілки і кооперативу 

Окремий регіон України 

Офіс  відділення 
(осередку)  
Спілки 

Офіс 
обслуговуючого 
кооперативу 
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Показово, що в українській практиці вже є спроби втілити кооперативну ідею у галузь зеленого 
туризму. Так, у 2003 р. активістами кредитної спілки «Громада» був створений кооператив з розвитку 
сільського зеленого туризму «Оберіг Херсонщини». Кооператив в основному спеціалізується на 
розробці нових туристичних продуктів. Взаємовигідне партнерство з названою кредитною спілкою та 
дорадчою службою сприяло формуванню нових сільських туристичних маршрутів.  

Оцінюючи роботу кооперативу «Оберіг Херсонщини» Олена Башмакова, голова кооперативу і 
голова Херсонського обласного відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні зазначила: «Успіх нашої моделі розвитку сільського зеленого туризму базується на 
партнерстві багатьох громадських організацій» [1]. Та не зважаючи на позитивний досвід 
представників зеленого туризму Херсонщини, він не є достатньо вивченим з науково-практичної точки 
зору і невідомий для більшості селян власників агроосель з інших регіонів України. 

Продовжуючи тему переваг кооперативної самодопомоги для сільського населення у галузі 
зеленого туризму слід зауважити, що при допомозі спеціалізованих обслуговуючих кооперативів селяни 
можуть частково (а при адресній допомозі з боку держави повністю) вирішити проблему якості доріг, що 
ведуть до їх агроосель, забезпечити свої населені пункти «дешевими» альтернативними джерелами 
електроенергії (використання енергії сонця, вітру, біогазу), а також стійким мобільним зв’язком тощо.  

Висновки з проведеного дослідження. Зелений туризм як окрема самостійна галузь, 
незважаючи на численні проблеми і труднощі, поступово утверджується в Україні. Значна частина її 
регіонів характеризується певним поступом у цій перспективній справі. При цьому, прискорення 
розвитку зеленого туризму в українській практиці значною мірою залежить і від державної підтримки, і 
від господарської ініціативи підприємливих селян, які вбачають у ньому шлях до власного добробуту. 
А втіливши таку ініціативу в організації і діяльності спеціалізованих обслуговуючих кооперативів 
власники «зелених» осель зможуть наблизити пропонований власним і зарубіжним туристам сервіс до 
загальноєвропейського рівня. 
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Анотація 
На основі комплексу застосованих методів (аналізу, синтезу, порівняння, абстрактно-

логічного та ін.) підтверджено доцільність створення в Україні обслуговуючих кооперативів 
власниками сільських садиб, задіяних у галузі зеленого туризму. Акцентовано увагу на перевагах 
названих кооперативів, що можуть стати вдалим доповненням представницьких організацій 
(спілок, асоціацій, федерацій) у сфері зеленого туризму.  

Ключові слова: зелений туризм, екотуризм, сільський туризм, агротуризм, обслуговуючі 
кооперативи, зайнятість сільського населення. 

Аннотация 
На основе комплекса примененных методов (анализа, синтеза, сравнения, абстрактно-

логического и др.) подтверждена целесообразность создания в Украине обслуживающих 
кооперативов владельцами сельских усадеб, задействованных в сфере зеленого туризма. 
Акцентировано внимание на преимуществах названных кооперативов, которые могут стать 
удачным дополнением представительских организаций (союзов, ассоциаций, федераций) в сфере 
зеленого туризма. 

Ключевые слова: зеленый туризм, экотуризм, сельский туризм, агротуризм, 
обслуживающие кооперативы, занятость сельского населения. 

Annotation 
Based on a set of the techniques employed (analysis, synthesis, comparison, logical and abstract, 

etc.) had been confirmed the feasibility of establishing a Ukrainian service cooperatives owned rural had 
been estates involved in green tourism. The benefits of these cooperatives, had been accentuated which 
may be a good complement of representative organizations (unions, associations, federations) in green 
tourism. 

Key words: green tourism, ecotourism, rural tourism, agritourism, service cooperatives, employment 
of the rural population. 
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ПРИНАДИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: НОВИЙ ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЧИ ЗАБУТА ПОТРЕБА 

СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ? 
 
Постановка проблеми. Поняття та своєрідний образ сільської місцевості у повсякденному 

бутті переважної більшості населення найчастіше асоціюється з мальовничими пейзажами природи, 
пасовищ, сільськогосподарських посівів та насаджень, лісистими ландшафтами, водоймами, 
стародавніми традиціями, національними звичаями тощо. Таким чином якби нівелюється роль 
сільських територій у контексті забезпечення соціально-економічного розвиту в цілому, та сільського 
розвитку, зокрема. 

Трансформаційні зміни, що відбуваються у світовій економіці в останнє десятиліття та, 
відповідно, накладають відбиток на розвиток економіки села, логічно спонукають до необхідності змін 
у підходах до теоретично-методологічної сутності та прикладного значення потенціалу сільських 
територій. Мотивацією до наукового дослідження даних підходів слугує комплекс складних проблем, 
які безпосередньо формують несприятливий “економічно-соціальний клімат” на сільських територіях, 
а саме: незупинні депопуляційні процеси, зниження рівня зайнятості в основних секторах сільської 
економіки, у тому числі у сфері виробництва сільськогосподарської продукції; безробіття; погіршення 
матеріального добробуту сільського населення; обмеженість фінансових ресурсів для забезпечення 
існуючих стандартів якості життя.  

Незважаючи на досягнення науково-технічного прогресу, удосконалення агропромислових 
технологій, формування логістичних та комунікаційних систем в агропродовольчому секторі, які 
“пророкували” підвищення рівня добробуту селян та забезпечення реальних результатів економічного 
зростання, у більшості сільських територій, особливо віддалених від урбаністичних центрів, призвели 
лише до падіння попиту на працівників лісового і сільського господарств, зниження стандартів 
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соціального обслуговування, обмеженості можливостей для освітнього і культурного розвитку. 
Позитивні зміни внаслідок прогресу відчуває лише невелика кількість селян, що проживає на сільських 
територіях, розташованих довкола міст. 

Найперспективнішим напрямом подолання деструктивних явищ у розвитку сільських територій, 
про що свідчить як різноманітний зарубіжний досвід політики сільського розвитку, так і окремі 
вітчизняні тенденції діяльності ініціативних, самоврядних і незалежних сільських громад, є зміщення 
акценту на розвиток потенціалу існуючих сільських принад, що сприятиме, по-перше, “деурбанізації” 
села та, по-друге, подоланню бідності і гендерної нерівності, соціальному захисту та багатьом іншим 
компонентам гідного життя селян. Такий підхід у філософії розвитку сільських територій 
спостерігається та традиційно використовується на науковій основі як в США, так і в країнах-членах 
ЄС. Його суть полягає у просуванні екологічних та культурних надбань сільських територій, 
збереженні цінностей природних багатств, історичних та культурних звичаїв сільського населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових літературних джерелах, в основному, 
зарубіжного походження, здійснюється популяризація теоретико-прикладної проблеми принад 
сільських територій такими вченими, як: Вайєс А., Готліб П., Грін Г., Деллер С., Дендрінос Д., Джейсон 
Д., Клоук П., Кромартьє Дж., Ліу Б., Маркуілер Д., Пауер Т., Тонніс Ф., Траш Г., Фогел Х., Хантер Л. та 
інших. Разом з тим, узагальнення результатів досліджень цих вчених дозволило виявити більш широкі 
потенційні можливості щодо встановлення соціально-економічної сутності сільських принад, а саме 
трактування їх як інтегрального компоненту підвищення якості життя на сільських територіях. При 
цьому потребують обґрунтування не лише теоретико-методологічні засади формування їх ролі у 
забезпеченні сільського розвитку, але й прикладні аспекти реалізації їх функцій, що й зумовило мету 
даного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення теоретико-методологічного дослідження 
сутності поняття “принади сільських територій ” та обґрунтування напрямів використання потенціалу 
сільських принад при формуванні перспектив сільського розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У широкому розумінні принади сільських 
територій розглядаються як сукупність різноманітних характеристик регіону, завдяки чому 
місцевість стає найпривабливішою як для проживання, так і для праці. Однозначного трактування 
поняття “сільські принади” з позиції їх кількісної оцінки не існує. Американські вчені Хантер Л., та 
Джейсон Д., спираючись на основні теоретичні концепції руралізму, доводять, що сільські принади є 
головним чинником, який зумовлює тяжіння людей до проживання на позаміських територіях [1]. При 
характеристиці особливостей принад сільських територій Готлібом П. виділяються такі їх риси, як 
локальність і специфічність. При цьому автор зазначає, що це нездатні до переміщення блага і 
послуги, використання яких надає вигоду користувачам незалежно від того, чи вони є резидентами, чи 
тимчасово проживають на конкретній території [2, с. 271]. Ліу Б. позиціонує принади сільських 
територій як чинник підвищення якості життя. Але, водночас, з огляду на суб’єктивізм сприйняття 
переваг принад сільських територій, наголошує на недосконалості такого підходу, зазначаючи, що з 
точки зору індивідуальної оцінки їх традиційне представлення можливе у вигляді агрегованої 
гомогенної виробничої функції, що відображає потреби конкретної громади [3, с. 271].  

Теоріям сучасних досліджень властива ідея методологічного порівняння сільських принад з 
існуючими на певній території суспільними благами. Ототожнення цих категорій з точки зору сільської 
місцевості неправомірне, оскільки класична теорія суспільних благ акцентує переважно на національних 
суспільних благах, споживачами яких виступають громадяни, а мерітором – держава [4, с. 24]. 

У контексті сучасної економічної парадигми принадами сільських територій можуть бути як 
спеціально обмежені природні території (сади, парки, алеї, ареали дикої природи, водойми), так і 
історичні та культурні будівлі, розвинений соціальний капітал або комунікаційні мережі тощо. У 
більшості випадків вони наділені особливою рисою імобільності та мають незамінний характер, 
забезпечують прямі або непрямі доходи для жителів. Водночас і сільські принади мають широкий 
перелік подібних властивостей, що визначається характером людської діяльності. Зокрема, на 
формування і функціонування рекреаційних зон традиційно високого впливу завдають суспільна 
політика та ринок. Здебільшого такі принади представлені активами, які не можуть повною мірою 
регулюватися елементами ринкового механізму, оскільки проблемами є, наприклад, визначення їх 
товарної сутності. Навіть за умов постійного збільшення попиту, їх постачання неможливо так само 
легко збільшити.  

Більшість сільських громад у змозі отримувати економічну вигоду від принад своєї території, 
пропагуючи стратегії розвитку, що базуються на їх використанні. Так, дослідженнями окремих вчених 
доведено, що на сільських територіях, розвиток яких спрямований на забезпечення рекреаційного 
призначення та отримання додаткових робочих місць, спостерігається вищий рівень імміграції, ніж на 
інших територіях [5, с. 532]. З економічної точки зору, природні та рекреаційні сільські принади 
сприяють зростанню зайнятості, незважаючи на незавершеність наукової дискусії стосовно характеру 
їх впливу на створення робочих місць.  
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Сьогодні вітчизняні вчені лише починають концентрувати увагу на проблемах розвитку сільських 
територій. Відтак, залишається без чітких аргументів і залежність цього процесу від існуючих принад. 
Зокрема, потребують відповіді такі питання, як: залежність сільського розвитку та  економічного 
зростання від природних принад; існування реальних обмежень у використанні принад; вичерпність та 
можливість створення принад, що прискорюють зростання; вибір політичних інструментів та розподіл 
відповідальності в ієрархії менеджменту сільських територій. Перелік таких питань може бути 
надзвичайно широким, та, напевне, одним з основних в ньому виступатиме необхідність кращого 
розуміння довгострокового впливу сільського розвитку, побудованого на сільських принадах, на 
соціальний капітал територій. Проте, суть кожного з цих питань доводить, що без врахування ролі 
принад у розвитку сільських територій неможливо забезпечити ефективну політику сільського 
розвитку. 

Ідентифікація ролі принад сільських територій частково формується з урахуванням традицій, які 
історично були на цих територіях закладені. Відповідно можна виділити декілька основних (базисних) 
груп принад сільських територій (рис. 1). Через синтез та взаємодоповнення елементів між даними 
групами сільських принад формуються, з одного боку, загальна привабливість території як ареалу для 
життєдіяльності людей, з другого – умови для ведення бізнесу та розвитку економічного потенціалу. 
Таким чином забезпечується поступовий процес економічного зростання, що ще раз доводить, про 
необхідність розгляду принад через призму економічної рушійної сили соціально-економічного 
розвитку регіону. 

 
Рис. 1. Класифікація принад сільських територій  

 
Принади сільських територій, порівняно з іншими регіональними чинниками виробництва, є 

унікальними. Ця унікальність, на думку Гріна Г., Деллера С., Маркуіллера В., визначається чотирма 
фундаментальними рисами: 1) неможливість бути виробленими; 2) безповоротність; 3) висока 
еластичність доходів від попиту на них; 4) імобільність [6, с. 13-16], характеристика яких полягає у 
такому: 

1. Неможливість бути виробленими. Забезпечення природними принадами сільських територій 
має тенденцію до постійного обмеження. Надзвичайно важко провести дії, які б у короткостроковому 
періоді впливали на їх зміну. Тому, зазвичай, їх неможливо створити завдяки діяльності людини – 
зусилля по їх створенню здебільшого обмежуються поступовими перетвореннями існуючих в природі 
ресурсів. 

Разом з тим, існують механізми, які можна використовувати для підвищення цінності принад 
сільських територій. Наприклад, практика управління ресурсами, що пов’язані з принадами території, 
може забезпечувати зростання доходів громади від їх використання. Більш того, такі принади як 
парки, ліси та інші форми відкритого природного простору суттєво впливають на ціну земельних 
ресурсів довкола них, оскільки завдяки їм підвищується якість життєвого середовища місцевих 
жителів, зокрема як в екологічному, так і в економічному сенсі.  

2. Безповоротність. Управлінські рішення стосовно природних принад територій щодо своїх 
наслідків надзвичайно складні. В першу чергу це означає, що їх акцентування на збереженні чи 
відновленні неповторності території в короткостроковому періоді можливе, але має високу ціну. 

Сільські території 

Принади 

Мальовничий ландшафт; наявність 
та можливості для використання 

природних ресурсів;  
низька деградація природного 

вигляду території 

Соціальні Культурні 

Економічні 

Баланс локального ринку праці; 
наявність бізнес-перспектив;  
рівень витрат  на життя; 
розвиненість обслуговуючої  

інфраструктури 

Природні 

Ендогенна культурна 
специфіка; спосіб життя; 

розвиток локальних промислів; 
історична цінність території 

Розвиненість соціального 
капіталу; соціальна стабільність 
та згуртованість; активність 

громади; самоуправління 

Географічні 

Близькість до 
транспортних 
магістралей; 
наближеність  

до міст та бізнес-
центрів 
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Взагалі, природні ресурси, що залежать від геоморфології (тектонічні пласти, вулкани, структура 
ґрунту тощо), у якості відновних механізмів принад є надзвичайно повільними. На відміну від них, 
ресурси, що за своєю природою мають біоморфологічний характер (ріст дерев, продукція дикої 
природи, степова рослинність тощо) відновлюються значно швидше. Участь людини у цьому процесі 
певною мірою може прискорити процес відновлення, проте потребує значних фінансових витрат. 

3. Висока еластичність прибутку від попиту. З теоретичної точки зору, природні переваги 
гарантують високу еластичність доходів від їх використання стосовно ринкового попиту [7, с. 179]. 
Принади сільських територій, тобто естетика та збережене навколишнє середовище, можуть 
відігравати також важливу роль у формування соціального капіталу та культурної ідентичності, які 
властиві сільському соціуму. Тому управлінські рішення щодо переходу формальних суспільних благ 
до приватної власності повинні враховувати можливість втрати територією своїх соціокультурних 
характеристик.  

4. Імобільність. Природні принади існують як фіксовані активи регіону. З точки зору визначення 
основних характеристик сільських принад, це означає, що, наявні на певній території, вони недоступні 
для жителів міст або іншого регіону. На відміну від капіталу або робочої сили, окремі громади є 
відносно ізольованими від принад територій локації інших громад. Зважаючи на зазначене, громада 
самостійно здійснює дихотомічний вибір на користь популяризації власних принад у зовнішньому 
середовищі, або, навпаки, обмежуючи зовнішній доступ до них та використовуючи для нарощування 
власного потенціалу. 

Наведені характеристики принад сільських територій хоча певною мірою і надають розуміння їх 
сутності, проте можуть бути піддані критиці. Зокрема, прогресивний менеджмент та взаємодія з 
державною політикою можуть значно змінювати кожну з розглянутих характеристик. Проте нині 
основним завданням виступає не стільки визначення стійкого набору характеристик принад сільських 
територій у ринковому середовищі, скільки їх вплив на сільський розвиток та розуміння феномену 
розвитку, в основі якого принади виступають у якості економічної сили. З цієї точки зору необхідним є 
відзначення акценту саме на суспільному добробуті, а не на добробуті окремих індивідів. Тобто 
основним є вплив сільських принад не на конкретну людину, а на їх сукупність, що проживає на певній 
території та користується її благами. Тому необхідним є використання широкого кола можливих 
заходів для сільського розвитку, які спрямовані на дотримання кількісного підходу до зростання – 
орієнтація на вирівнювання та підвищення доходів, розширення зайнятості, нарощування бізнес-
оборотів для виведення сільських територій з кризи, створення гідних умов життя сільського 
населення, формування ефективної соціо-еколого-економічної територіальної системи, 
збереження культурних цінностей, забезпечення раціонального використання ресурсів при 
сільськогосподарській та сільській несільськогосподарській діяльності, туризмі, рекреації тощо.  

Незважаючи на акцентуванні добробуту саме громади, а не окремого індивіда, філософія 
сільського розвитку, яка базується на сільських принадах, для вітчизняної аграрної економічної 
науки на даному етапі є цілком припустимою, що пояснюється наступними концептуальними 
твердженнями.  

Перше. Визначальною особливістю сучасної політики сільського розвитку є підхід до села як до 
складної соціально-економічної системи, яка формується на трьох базисних ресурсах: по-перше, 
ресурс життєдіяльності – умови і якість життя; по-друге, ресурс життєустрою – ступінь освоєння 
територіального середовища; по-третє, ресурс життєзабезпечення –виробництво продуктів 
харчування [8, с. 127]. Метою такого підходу вважається гармонізація мотивів економічної поведінки 
осіб та організацій, інтереси яких тією чи іншою мірою пов’язані із сільським розвитком та соціально-
економічними інтересами сільських громад.  

Виходячи із зазначеного, політика сільського розвитку повинна бути зорієнтована на конкретні 
умови кожного окремого сільського регіону, враховувати його особливості, а отже, максимально повно 
використовувати принади конкретної території. Для цього вона повинна відображати узгоджені 
соціальні пріоритети розвитку відповідного регіону та володіти спеціальним набором інструментів 
досягнення поставлених економічних цілей. Зважаючи на дисгармонію у сфері розвитку сільського 
господарства та сільської місцевості, враховуючи загальнонаціональні особливості і тенденції, 
науковцями виділено відповідні цілі та напрями політики сільського розвитку (рис. 2). 

Друге. Розробка описаної вище політики сільського розвитку об’єктивно потребує 
“особистісного” підходу. Формулювання економіки нового типу передбачає, що діяльність такої 
господарської одиниці як село, підлягають цілям і завданням розвитку особистості. Звідси випливає 
висновок про те, що село, як соціально-економічна система, буде функціонувати ефективно лише 
тоді, коли розвиток особистості у цьому процесі буде гармонічним і збалансованим.  

Разом з тим, ефективне вирішення проблем, пов’язаних з сільським розвитком, передбачає 
тісне співробітництво між державним, приватним та суспільним секторами. При такому співробітництві 
значна роль відводиться саме ініціативній діяльності сільських жителів та передбачається мобілізація 
локальних ресурсів, включаючи фінансові, матеріально-технічні, природні та ресурси 
сільськогосподарських підприємств і селян, що проживають в межах даної сільської території. 
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Рис. 2. Цілі та напрями реалізації політики сільського розвитку 
Джерело: розроблено на основі [9]. 
 
Відтак можна припустити, що протиставлення інтересів особистості інтересам усієї громади в 

умовах, що склалися нині на сільських територіях, не припустимо, а подолання кризи їх розвитку 
можливе лише завдяки інтеграції зусиль сільських жителів. Передумовами такої інтеграції виступає 
сільська культура, яка поєднує світогляд, мораль, релігію, культуру сімейного та суспільного життя, 
домашнього господарства, коректного (екологічно чистого) землеробства тощо. Вона також сприяє 
зміщенню акцентів у політиці сільського розвитку з власне процесу розвитку на мету, яка у кінцевому 
рахунку повинна визначати розуміння його результату. 

Узагальнюючи погляди окремих сучасних вчених [10; 11], можна ідентифікувати мету сільського 
розвитку як забезпечення якісного життєвого середовища селян, що дозволяє характеризувати стан 
села, оскільки об’єднує різні складові його розвитку.  

Спираючись на вищезазначене, авторське трактування мети сільського розвитку виходить за 
межі якості життєвого середовища селян (хоча й не заперечує його) та передбачає забезпечення 
високого рівня добробуту, який виступає узагальнюючим показником рівня та якості життя. При цьому 
добробут реалізується через сукупність та зміст потреб людини у процесі її життєдіяльності, які вона в 
змозі задовольнити (рис. 3).  

До таких потреб, згідно теоретичних постулатів економічних теорій потреб, логічно віднести: 
фізіологічні, які пов’язані з підтримкою фізичного стану; соціальні, що виникають у зв’язку з місцем і 
роллю людини у суспільстві; інтелектуальні – народжені людською свідомістю, які залежать від 
інтелектуальної діяльності. 

Добробут є однією з найскладніших категорій соціально-економічного розвитку, що пояснюється 
поєднанням у ньому трьох основних компонентів: матеріальної, нематеріальної та духовної. Перша 
уособлює у собі матеріальне становище людини в розумінні наявності можливостей для отримання 
необхідних матеріальних благ. Друга базується на необхідності задоволення її потреб у 
різносторонньому розвитку, забезпеченості нематеріальними благами – послугами у сфері побуту, 
освіти, охорони здоров’я, формування інформаційного середовища тощо. Третя визначає потребу в 
існуванні та доступності духовних благ (духовні цінності, ідеї, мораль, свідомість, культура та ін.).  

У такому розумінні категорія добробуту правомірно відноситься до переліку тих, зміст яких 
визначається як оцінне судження, що серед різних людей не має однакового сприйняття. Водночас, в 
умовах постійного зростання потреб як результату соціально-економічного розвитку суспільства, його 
оцінка також еволюціонує. 

При цілеспрямованій орієнтації на принади сільських територій слід наголосити на деяких 
аспектах, без яких досягнення зазначеної мети сільського розвитку неможливе. Насамперед, йдеться 
про екологічну складову. Зважаючи на закон зростання екологічних потреб [12, с. 547], що відображає 

 
Вдосконалення системи 
державного управління в 
сільській місцевості 

Підвищення якості 
життя у сільській 

місцевості, наближення 
побутових умов і 

сільської інфраструк-
тури до міської 

• Диверсифікація сільської економіки; 
• Стимулювання підприємницької ініціативи; 
• Забезпечення рівних умов доступу до ринків усіх 
аграрних товаровиробників; 
• Підвищення ефективності сільського 
господарства 

• Створення інституційної бази для ефективної 
координації політики, що впливає на село; 
• Забезпечення умов розподілу сфер 
відповідальності між державою, місцевою владою 
та бізнес-структурами, що працюють у сільській 
місцевості: 
• Вдосконалення міжбюджетних відносин, зміна 
формули розподілу бюджетних трансферів. 
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• Дотримання соціальних норм і нормативів 
забезпечення жителів села освітніми, медичними, 
житлово-комунальними, соціально-культурними 
послугами; 
• Вдосконалення форм надання послуг з 
врахуванням специфічних умов жителів різних 
типів сільських поселень. 

Скорочення бідності, 
наближення рівня доходів 

жителів сільської 
місцевості до рівня 
доходів міського 
населення країни 
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внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між зростанням інтенсивності праці (у першу чергу, 
розумової), навантажень на організм людини в умовах забрудненого довкілля і його погіршення та 
необхідністю задоволення зростаючих екологічних потреб задля відтворення людини як біологічної 
істоти, природного компонента робочої сили нормальної якості, заходи екологічної політики у сфері 
сільськогосподарського природокористування в цілому мають посідати особливе місце у програмах 
сільського розвитку.  

 
Рис. 3. Формування мети сільського розвитку  

у контексті людських потреб 
 

Чинником якісного життєвого середовища селян у широкому розумінні цього поняття вважається 
також рівень доходу, який нині є суттєво нижчим за дохід жителів міст, що пояснюється низькою 
заробітною платою у сільському господарстві та обмеженими можливостями для працевлаштування 
поза ним. Крім того, селяни мають досить диференційовані за розміром доходи, які залежать від 
економічної активності, сфери прикладання праці, освіти, віку, кваліфікації, кількості працюючих членів 
родини тощо.  

З огляду на вищезазначене, політика сільського розвитку повинна сприяти підвищенню доходів 
селян, а не їх вирівнюванню, оскільки явище диференціації притаманно ринковій економіці. Згідно з 
накопиченим роками досвідом західних країн світу, кожна держава, яка стає на шлях ринкових 
перетворень, витісняє існуючу структуру соціального розшарування, замінює її на нову, більш 
прогресивну, що ґрунтується на засадах підприємництва та конкуренції. За гіпотезою С. Кузнєца, на 
розподіл доходів впливає також і певний етап економічного зростання країни, змінюючи більш-менш 
однаковий рівень добробуту населення на початковому етапі на досить диференційований, у зв’язку із 
підвищенням рівня економічного розвитку країни [13, с. 1-28]. Проте, згідно такого підходу не 
заперечується також і необхідність певної регламентованості меж диференціації доходів населення, 
зокрема і сільського, зі сторони держави як інституції забезпечення національної безпеки. 

Висновки з проведеного дослідження. В умовах ринкової економіки рівень доходів на селі й 
надалі матиме досить нерівномірний характер. Задля його зростання необхідним є розвиток малого та 
середнього бізнесу на сільських територіях, який безпосередньо пов'язаний з використанням існуючих 
принад сільських територій. Такий зв’язок сприятиме формуванню нових принад, насамперед тих, 
виникнення яких залежать від діяльності людини. З огляду на це, сільські території матимуть 
додаткові стимули та можливості для розвитку, ставатимуть більш привабливим середовищем для 
життя, а отже, стимулюватимуть діяльність бізнес-активних людей – основний капітал 
підприємництва. Завдяки формуванню якісного людського ресурсу зберігатимуться та 
збагачуватимуться ключові принади сільських територій, від існування яких залежить збереження 
національної ідентичності України. 
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Анотація 

Здійснено теоретико-методологічне дослідження сутності поняття “принади сільських 
територій”. Обґрунтовано необхідність удосконалення класичних підходів стосовно розвитку 
сільських територій. Запропоновано напрями використання потенціалу сільських принад при 
формуванні сучасної філософії сільського розвитку. 

Ключові слова: громада, економічне зростання, принади сільських територій, сільська 
економіка, сільський розвиток, сільські території.  

 
Аннотация 

Проведено теоретико-методологическое исследование сущности понятия 
“достопримечательности сельских территорий”. Обоснована необходимость 
усовершенствования классических подходов к развитию сельских территорий. Предложены 
направления использования потенциала сельских достопримечательностей при формировании 
современной философии сельского развития. 

Ключевые слова: община, экономический рост, достопримечательности сельских 
территорий, сельская экономика, сельское развитие, сельские территории. 

 
Annotation  

The theoretical and methodological essence of “rural amenities” concept is identified. The necessity of 
improving the classical approaches to rural development is substantiated. The ways of rural amenities 
potential using in the formation of modern philosophy of rural development are suggested. 

Key words: community, economic growth, rural amenities, rural economy, rural development, rural 
areas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 162 

УДК 502:330.341 
Новак У. П., 

к.е.н., асистент кафедри обліку і аудиту, 
Національний лісотехнічний університет України 

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Постановка проблеми. Між перспективами розвитку економіки і рівнем раціоналізації 

природокористування, якістю навколишнього природного середовища, станом природно-ресурсного 
потенціалу існує тісна взаємозалежність. Тому на сучасному етапі розвитку Україна повинна всебічно 
здійснити екологізацію всіх сфер господарської діяльності. Для цього потрібно прискорити 
екологізацію інвестиційної діяльності, створити систему державного стимулювання ресурсоощадних 
та природоохоронних технологій, удосконалити законодавчо-нормативну базу тощо. 

З одного боку, інвестиційна діяльність як природо-перетворююча, завдає шкоди навколишньому 
середовищу. Перехід до постіндустріальної епохи веде до виникнення нових видів діяльності і 
невідомих раніше людству екологічних загроз і небезпек. З іншого боку, інвестиційна діяльність є 
основою для подолання екологічної кризи, внаслідок здійснення якої впроваджуються інноваційні, 
природозберігаючі технолгії, створюються екологічно чиста продукція, формується 
екологоорієнтована структура економіки [1]. 

Як слушно зауважує С.І. Рассаднікова [2], подолання несприятливих тенденцій у сфері 
природокористування неможливе без вкладення масштабних науково обґрунтованих інвестицій, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей та задач екологічно безпечного економічного 
зростання. Трансформація економіки, ріст цінності природних благ унаслідок їхнього зростаючого 
дефіциту, спрямованість на досягнення цілей сталого розвитку зумовлює потребу впровадження нової 
філософії інвестування та адекватних методів керування інвестиційними потоками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з екологізацією інвестиційної 
діяльності, розглядались багатьма вітчизняними вченими, серед яких Андреєва Н.Н., Буркінський Б.В., 
Данилишин Б.М., Ковальова Н.Г., Рассаднікова С.І., Харічков С.К., Хлобистов Є.В. та ін. Водночас ці 
питання є надзвичайно різноманітними і багатоплановими, тому вимагають додаткового дослідження і 
пошуку шляхів розв’язання. Як свідчить аналіз, в економічній науковій літературі ще недостатньо 
досліджена проблема  інституційних важелів забезпечення екологізації інвестиційної політики. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд інституційних важелів забезпечення екологізації 
інвестиційної політики, до яких належать: законодавчо-нормативна база, важелі державного впливу на 
інвестиційне середовище, створення і функціонування спеціалізованих дослідницьких інститутів, 
надання юридичних і ділових послуг, інформаційна інфраструктура, підготовка кваліфікованих кадрів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Під екологізацією інвестиційної діяльності 
розуміють комплексний і системний процес перетворення інвестиційної діяльності з урахуванням 
екологічних обмежень, спрямований на зниження екодеструктивної дії сфер виробництва, обігу, 
споживання, основним пріоритетом якого є повсюдне впровадження новітніх досягнень науково-
технічного прогресу [3, с. 59]. За її допомогою встановлюється збалансована взаємодія між 
природними процесами й інвестуванням на основі дії законів і закономірностей розвитку та 
функціонування природних і економічних систем. 

Причини виникнення потреби суспільства в екологізації інвестиційної діяльності полягають у 
такому [1]: 

1. Тенденції світового розвитку, посилення глобалізації інвестиційних процесів підвищують 
значення спроможності країни відповідати на виклики світової і національної екологічних криз, робити 
прорив у постіндустріальну епоху, інтегруватися в міжнародні зв’язки і відносини. Складовою 
частиною стратегії розвитку країни стає дотримання міжнародних угод, норм і правил співробітництва 
у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів, 
підтримка ресурсно-екологічної безпеки, інтернаціоналізація бізнесу.  

2. Забезпечення майбутніх поколінь нації різноманітним природно-ресурсним потенціалом і 
комфортними екологічно безпечними умовами життєдіяльності відповідно до прийнятої світовим 
співтовариством концепції стійкого розвитку. Одним зі структурних елементів цієї концепції є 
екологізація економіки, здійснення якої передбачає екологізацію інвестиційної діяльності як 
цілеспрямоване включення екологічного вектора у процес інвестування.  

3. Перспектива інтеграції в ЄС зобов’язує приводити у відповідність екологічні вимоги і 
стандарти, адаптувати законодавство. Еколого збалансований розвиток, невід’ємною складовою якого 
є вирішення екологічних проблем і досягнення ресурсно-екологічної безпеки функціонування 
національної економіки, визначається як стратегічна мета плану дій Україна – ЄС.  
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4. Подолання ресурсо- та енергомісткого природовитратного типу ведення господарства. Рівень 
антропогенно-техногенного навантаження на навколишнє природне середовище в Україні є одним із 
найвищих серед розвинутих країн світу. Сукупний економічний збиток в Україні, за оцінками 
Міжнародного Інституту менеджменту навколишнього середовища, становить не менше ніж 15-20 % 
ВВП, за даними Міністерства охорони навколишньої природного середовища України – 10-15 % ВВП, 
тоді як у країнах ЄС цей показник близько 3-5 % ВВП.  

5. Конкурентоспроможність національної економіки як важливий показник місця країни у 
світовому економічному просторі пов’язаний з досягненням глобальної екологічної ефективності і 
мінімізації економічного збитку навколишньому природному середовищу. Внаслідок цього 
підсилюється значення превентивних довгострокових заходів для запобігання негативним 
антропогенно-техногенним впливам на природу і суспільство. Велику частину природоохоронних і 
ресурсозберігаючих дій, які мають довгостроковий характер, реалізують через інвестиційну діяльність. 

Перетворення інвестиційної сфери здійснюють на основі цілеспрямованого комплексу правових, 
технічних, інституційних, соціальних, виховних та інших методів і способів впливу для врахування 
екологічного чинника на всіх стадіях інвестування, зниження екодеструктивного впливу на навколишнє 
природне середовище і задоволення суспільних потреб у природних благах і послугах [1]. При цьому 
до інституційних важелів забезпечення екологізації інвестиційної політики відносимо такі (рис. 1): 

Сприятливе інституційне середовище включає наступні складові [4]:  
1) якість державної бюрократії (яка включає компетентність, незалежність і публічну 

відповідальність);  
2) існування підрозділів для залагоджування конфліктних ситуацій як в адміністрації, так і в 

органах судової влади;  
3) наявність законів, які захищають права власності та інститутів, що забезпечують їх 

застосування; 
4) врівноваженість політичних інтересів у суспільстві; 
5) міжнародні зобов’язання, які знижують рівень ризику для інвесторів і можуть усунути 

політичне втручання у разі виникнення складних ситуацій.  

 
Рис. 1. Інституційні важелі забезпечення екологізації інвестиційної політики 

 
Інституційні важелі дають змогу узгодити дії інвесторів і створюють умови для проведення 

інвестиційної діяльності в оптимальному режимі. Інституційне забезпечення є фундаментом сучасного 
екологічно орієнтованого інвестиційного механізму, де процес регулювання, який здійснюють 
відповідні національні інституційні структури, доповнюють міжнародні інвестиційні інститути. Рівень 
інституційного забезпечення обумовлює перехід суб’єктів господарювання України з позиції споживача 
на позицію партнера, що передбачає взаємовигідність для сторін, яка покладається в основу 
інвестиційної взаємодії.  

Ключова роль у формуванні належного інституційного забезпечення належить державі. 
Актуальність використання інституційних можливостей держави у сучасних умовах полягає у 
державному управлінні національною економікою за допомогою створення ефективних інститутів, які 
безпосередньо регулюють інвестиційні процеси в країні. Це дає змогу вирішувати найважливіші 
державні завдання, зокрема такі як підвищення ефективності вітчизняної економіки та рівня добробуту 
населення. Інституційні можливості держави передбачають створення умов для інвестування в 
економіку коштів іноземних інвесторів шляхом формування сприятливого інституційного середовища. 
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Інституційні важелі забезпечення екологізації інвестиційної політики вимагають від держави 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, розширення підтримання сильних і 
конкурентноздатних підприємств, підтримання у нарощуванні безвідходного виробництва та 
екологічно чистої продукції. Важливою умовою, яка здатна це забезпечити, є активна інвестиційна 
діяльність з боку самої держави, яка передбачає вироблення чіткої державної інвестиційної програми 
на еколого-економічних засадах. 

Держава виконує дві важливі функції в інвестиційному процесі. Першою функцією держави є 
функція судді, який встановлює “правила гри” і контролює їх виконання. Другою функцією є  її участь 
як власне інвестора. Тому у вітчизняних умовах інституційними пріоритетами держави у сфері 
екологізації інвестиційної політики можуть бути: 

– кредит довіри населення державі порівняно з приватними інвесторами, у т.ч. і іноземними;  
– володіння державою більшою інформацією про пріоритети макроекономічного сталого 

розвитку національної економіки порівняно з іншими інвесторами;  
– можливості держави привертати для інвестування державні кошти у ресурсоощадні та 

природоохоронні проекти;  
– здатність держави до прямого і непрямого впливу на інвестиційну діяльність всіх суб’єктів 

інвестиційних процесів. 
Держава відповідає за макроекономічне сприяння інвестиційній діяльності. В її розпорядженні – 

важелі як прямого впливу (у вигляді централізованих капіталовкладень), так і непрямі засоби 
регулювання інвестиційного середовища за рахунок бюджетної та грошово-кредитної політики (рис. 
2) [5]. 

 
 

Рис. 2. Важелі державного впливу на інвестиційне середовище 
 
Інвестиційну політику регулюють понад сто Законів України та інших нормативно-правових актів, 

зокрема Закони України: “Пор інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про 
державну програму заохочення інвестицій в Україні”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про захист 
інвестицій в Україні”, “Про підприємництво”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Екологічну 
складову законодавчо-нормативної бази інвестиційної діяльності становлять, зокрема, Закони України 
“Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічну 
експертизу”. Крім цього, діє низка указів Президента України, постанов Верховної Ради України  та 
Кабінету Міністрів України, які формують політику державного регулювання інвестиційної діяльності в 
Україні. 

Законодавчо-нормативне регулювання інвестиційної діяльності та її екологізації в Україні 
містить різні аспекти, які впливають на прийняття інвестиційних рішень суб’єктів господарювання. До 
них відносять [6]: гарантувальний, дозвільний, регулятивний, обмежувальний. 

Гарантувальний аспект правової інформації має забезпечити інвесторів гарантіями, що є 
безпосередніми передумовами здійснення ефективної інвестиційної діяльності. Цей аспект є 
характеристикою готовності держави визнати право суб’єктів на здійснення інвестиційної діяльності 
шляхом забезпечення їхніх інтересів під час інвестиційного процесу. 

Дозвільний аспект визначає основні організаційні умови інвестиційного процесу, зокрема 
регламентує порядок прийняття і юридичного оформлення рішення про інвестування у підприємство, 
його держреєстрації, умови, за яких воно може бути реалізоване, визначає відповідальних за 
дотримання названих процедур осіб, а також можливі санкції за порушення чинних процедур. 

До складу регулятивного аспекту входять адміністративне й економічне регулювання. 
Адміністративне регулювання передбачає, що підприємство після отримання інвестиційних активів 
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має здійснити сукупність дій, спрямованих на легалізацію діяльності, зокрема державну реєстрацію, 
отримання дозволу антимонопольного органу, спеціальних дозволів на здійснення окремих видів 
діяльності, сертифікатів якості товарів (робіт, послуг), патентів, певних дозволів на розташування 
нового підприємства, інших дозволів органів влади. Економічне регулювання передбачає дотримання 
підприємством певних нормативів оподаткування, нормативів формування активів підприємства та 
структури джерел їхнього фінансування, правил оцінки й зміни вартості активів, встановлення 
індикативних цін на продукцію підприємств окремих галузей.  

Обмежувальний аспект визначає сукупність економічних, соціальних і екологічних критеріїв, яких 
інвестори мають дотримуватися під час інвестування. До економічних критеріїв, зокрема, належать 
мінімальний розмір інвестицій, який може бути закріплений на законодавчому рівні, структура активів, 
які можуть бути внесені як інвестиція, й співвідношення часток інвесторів, погашення зобов’язань 
підприємства перед різними групами кредиторів. Соціальні критерії містяться у нормативних актах, що 
визначають дотримання інвесторами певних законодавчих соціальних норм, зокрема збереження 
робочих місць під час приватизації підприємства, розвиток соціальної інфраструктури підприємства. 
Важливу роль відіграють екологічні критерії, які висуваються чинним природоохоронним 
законодавством до інвесторів. До них, зокрема, належать вимоги до розташування виробничих або 
торговельних потужностей, до технології виробництва, санітарні норми, вимоги до утилізації відходів 
тощо. Потреба дотримання цих вимог також є обмежувальним чинником під час прийняття 
інвестиційних рішень. 

Дієвим важелем активізації інвестиційної діяльності є державна амортизаційна політика, яка має 
забезпечити надійне внутрішнє джерело фінансування капітальних вкладень, в т.ч. 
природоохоронних. Саме за рахунок амортизації у розвинених країнах формується до 70-80% 
інвестицій [7]. Амортизація впливає на процеси, що перебувають на стику фінансово-бюджетних та 
інвестиційних інтересів. І якщо перші з них мають переважно короткотерміновий характер, то 
інвестиційна діяльність – довготерміновий, а сама амортизаційна політика формується завдяки 
своєрідному компромісу зазначених аспектів державного регулювання економіки. Підвищення норм 
амортизації і збільшення суми відрахувань розширює фінансові можливості підприємств і підсилює 
їхню інвестиційну активність. 

Податкова система в Україні на сьогодні не відповідає вимогам ринкової економіки і відлякує як 
вітчизняних, так і іноземних інвесторів, так як перебуває у стадії постійного реформування. Це 
призвело до порушення основних складових її ефективності – справедливості, визначеності, сталості, 
зручності для платників податків. Податкова система деформована через значну кількість пільг. Вони 
перешкоджають поліпшенню фінансового і виробничого стану підприємств, здійсненню 
капіталовкладень, призводячи до необґрунтованого перерозподілу фінансових ресурсів між окремими 
суб’єктами господарювання. Для впорядкування пільг необхідно скасувати ті з них, що не мають 
економічного обґрунтування. Особливо це стосується прямих податків, які повинні бути рівними і 
справедливими для всіх. 

Особливу роль в екологізації інвестиційного процесу відіграють фінансово-кредитні установи й 
передовсім комерційні банки, без яких неможлива реалізація екологічно орієнтованої інвестиційної 
політики. Тому на державному рівні потрібно розробити банківську стратегію, яка б включала систему 
коригування грошово-кредитної політики, законодавчої бази та механізм регулювання банківської 
діяльності, враховуючи екологічні чинники.  

На державному рівні функції інституційного забезпечення інвестиційної діяльності покладено на 
Державне агентство України з інвестицій та розвитку (до червня 2010 року – Державне агентство 
України з інвестицій та інновацій). Агентство є спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у сфері інвестиційної діяльності. Ця структура, зокрема, надає пропозиції щодо 
покращання ділового та інвестиційного клімату в Україні, налагоджує безпосередні контакти з 
інвесторами, сприяє їхній діяльності в нашій державі, а також формує базу даних перспективних 
інвестиційних та інноваційних проектів, що потребують зовнішнього фінансування. 

З метою покращання інвестиційного клімату в Україні та залучення іноземних інвестицій 
керівництвом держави було вжито низку заходів. Насамперед, при Кабінеті Міністрів України було 
сформовано Раду інвесторів, метою діяльності якої є безпосередній обмін інформацією між 
урядовцями та інвесторами щодо законодавчих та адміністративних проблем, які перешкоджають 
повноцінній інвестиційній діяльності в Україні.  

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України у серпні 2005 р. створено Центр сприяння 
іноземному інвестуванню – InvestUkraine [8]. Згідно з постановою, Центр є неприбутковою установою і 
надає свої послуги безкоштовно, його діяльність фінансується за рахунок Державного бюджету. З 
травня 2010 року Центр знаходиться у сфері управління Державного агентства України з інвестицій та 
розвитку. З моменту свого створення InvestUkraine став логічним і необхідним кроком у напрямку 
залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, реалізації великих інвестиційних та інноваційних 
проектів за участю провідних закордонних компаній. 

У екологічно орієнтованій інвестиційній сфері важливими є інституційні перетворення з метою 
формування дієвого правового поля та економічного механізму регулювання взаємодії органів різних 
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рівнів і природокористувачів. Їх суть полягає у [3, c. 60]: 
– вдосконаленні системи природоохоронного та інвестиційного законодавства; 
– забезпеченні і впровадженні систем екологічного менеджменту і екологічного аудиту; 
– формуванні ринку робіт і послуг екологічного характеру, розвитку підприємництва у 

природоохоронній сфері; 
– економічному стимулюванні екологізації інвестиційних процесів за допомогою трансформації 

податкової, кредитної і цінової політики у цій сфері; 
– послідовному переході на систему міжнародних стандартів технологічних процесів і 

виробництва продукції; 
– повсюдному впровадженні механізму екологічної атестації інвестиційних проектів. 
Особливу увагу при цьому слід приділити інформаційному забезпеченню екологізації 

інвестиційної політики шляхом використання широкого арсеналу інформаційних заходів сприяння і 
стимулювання. Необхідно видавати інформаційні бюлетені й рекламну літературу стосовно проблем 
іноземного інвестування, створити комп’ютерну мережу для обміну інформацією, систему 
статистичної інформації. У вирішенні цих питань важливу роль відіграють агентства із залучення 
інвестицій. Заходи для створення “зеленого” престижу нерідко розглядаються як один із напрямів 
рекламної діяльності. Саме тому значні кошти доцільно спрямовувати на рекламу, організацію 
виставок, візитів тощо.  

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, інституційне забезпечення екологізації 
інвестиційної політики передбачає існування набору норм і правил, які встановлюються законами 
України, центральними, регіональними і місцевими органами влади. Але вони, на жаль, не утворюють 
єдиної системи, а тому не є дієвими. А отже, результати діяльності організацій, які повинні 
здійснювати регулюючий і стимулюючий вплив на екологізацію інвестиційної політики, не відповідають 
потребам економіки. 

Перехід України до нової форми економічних відносин на засадах сталого розвитку зумовлює 
потребу вирішення нових завдань, пов’язаних з еколого-економічним розвитком країни. Пряма 
підтримка державою рівня та інтенсивності екологізації інвестиційної політики є важливою умовою 
подальшого розвитку вітчизняної економіки на еколого-економічних засадах. 
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Анотації 
Розглянуто та проаналізовано інституційні важелі забезпечення екологізації інвестиційної 

політики, до яких належать: законодавчо-нормативна база, важелі державного впливу на 
інвестиційне середовище, створення і функціонування спеціалізованих дослідницьких інститутів, 
надання юридичних і ділових послуг, інформаційна інфраструктура, підготовка кваліфікованих 
кадрів.  

Ключові слова: інвестиційна політика, екологізація, інституційні важелі, екологічний чинник. 
 

Аннотации 
Рассмотрены и проанализированы институциональные рычаги обеспечения экологизации 

инвестиционной политики, к которым принадлежат: законодательно-нормативная база, рычаги 
государственного влияния на инвестиционную среду, создание и функционирование 
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специализированных исследовательских институтов, предоставление юридических и деловых 
услуг, информационная инфраструктура, подготовка квалифицированных кадров.  

Ключевые слова: инвестиционная политика, экологизация, институциональные рычаги, 
экологический фактор. 

Annotation 
In the article the institutional levers of providing the ecologization of investment policy are considered 

and analyzed. To them belong legislatively normative base, levers of state influence on an investment 
environment, creations and functioning of the specialized research institutes, legal and business services, 
informative infrastructure, training of qualified personnel.  

Key words: investment policy, ecologization, institutional levers, ecological factor. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ 
  
Постановка проблеми. Стрімка індустріалізація та екстенсивний промисловий розвиток 

народного господарства в останні роки викликали великомасштабну деградацію довкілля. 
Безпосередні загрози природному середовищу обумовили критичний стан земель, повітря і води в 
районах видобутку сировини, розміщення металургії, важкої та хімічної індустрії, підприємств 
паливного й енергетичного циклу. Різке поглиблення економічної кризи на початку ХХІ ст. позбавило 
можливості змінити негативні тенденції у природокористуванні. Істотно зросла кількість аварій через 
виробничу аритмію, зниження дисципліни, послаблення контролю, руйнування господарських зв’язків, 
відсутність коштів на охорону довкілля [1, с. 141]. Подолання несприятливих тенденцій у сфері 
природокористування неможливе без вкладання науково обґрунтованих інвестицій 
природоохоронного призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Впродовж останніх років науковці активно 
працюють над розробкою теоретико-методологічних засад управління економічною ефективністю 
інвестицій природоохоронного призначення. Серед вітчизняних науковців вагомий внесок у 
розроблення теоретичних та практичних питань оцінки економічної ефективності інвестування у 
природоохоронні заходи зробили: І. Александрова, Н. Андреева, С. Арестов, В. Бард, І. Бистрякова, 
О. Вовчак, В. Глухов, А. Гойко, М. Грачева, Б. Губський, Б. Данилишин, Т. Демина, М. Хвесик, 
Є. Хлобистов, В. Хопчан, Д. Черваньов, Г. Черевко, В. Шевчук, М. Яцків та ін. Проте до теперішнього 
часу цілий ряд теоретичних і методологічних питань, пов’язаних з оцінкою економічної ефективності 
інвестицій природоохоронного призначення, не отримали свого завершеного вирішення. 

Постановка завдання. Мета статті – розглянути методику оцінки економічної ефективності 
інвестицій природоохоронного призначення за критеріями, які враховують часовий параметр, та 
здійснити пошук шляхів її удосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідною передумовою трансформації 
природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку (що передбачено вимогами вступу до ЄС) 
виступають капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища. Проте скептичні 
настрої відносно ефективності державної екологічної політики, впевненість у тому, що 
природоохоронна діяльність пов’язана із значними витратами і не може бути прибутковою, формують 
певну (негативну, песимістичну) точку зору на роль екологічної складової у економічного розвитку та 
можливість сприятливих зрушень у формі природокористування [5, с. 126]. 

На прикладі матеріалів ВАТ «Запоріжсталь» доведемо, що в більшості випадків причиною 
неефективності інвестиційних проектів природоохоронного призначення є недосконалість методики її 
визначення. Так, ВАТ «Запоріжсталь» з метою технічного переозброєння аглофабрики в частині 
аспірації хвостових частин агломашин в 2010 році було розпочато реалізацію інвестиційного проекту 
природоохоронного призначення, яким передбачалась установка електростатичних апаратів для 
очистки аспіраційного повітря. 
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Метою даного проекту є отримання водночас екологічного, соціального та економічного ефекту. 
Очікуваний екологічний результат полягає в обмеженні негативного впливу на навколишнє 
середовище і поліпшенні його стану і проявляється в зменшенні об'ємів забруднень, що надходять у 
середовище, та рівня його забруднення. Соціальний результат у вигляді поліпшень фізичного 
розвитку населення і в зниженні захворюваності, продовженні тривалості життя і періоду активної 
діяльності, поліпшенні умов праці та відпочинку, підтриманні екологічної рівноваги (включаючи 
збереження генетичного фонду). Економічний результат – в економії або попередженні втрат, що 
виникли внаслідок забруднення навколишнього середовища. 

Для очистки повітря інвестиційним проектом передбачалась: 
а) установка електрофільтрів від двох постачальників: 
- фірми «Енергомашинінжиринг» (перший варіант); 
- фірми «ZVVZ» (другий варіант). 
Згідно кошторису вартість будівництва та виконання будівельно-монтажних робіт склала (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Вартість будівництва та виконання будівельно-монтажних робіт за кошторисом витрат 

інвестиційного проекту природоохоронного призначення (тис. грн.) 
 варіант 1 варіант 2 

І потік (центральний вузол) 16254,2 17203,2 
ІІ потік (кабельна галерея) 11979,3 13105,7 
ІІІ потік (підстанція) 10234,2 11245,1 
ІV потік (цех по виробництву брикетів чи компресорна) 9765,8 10165,8 
Разом 48233,5 51719,8 

 
Оцінку економічної ефективності інвестицій ВАТ «Запоріжсталь» проведемо за критеріями, які 

враховують часовий параметр, тобто засновані на дисконтованих оцінках. При розрахунках 
ефективності даного інвестиційного проекту будемо виходити з тієї точки зору, що даний проект 
відносить до числа проектів з незначним ризиком, тож рівень дисконтованої ставки буде збільшено на 
3%. 

Оскільки життєвий цикл проекту в більшості випадків є тривалим, то виникає необхідність у 
визначенні теперішньої і майбутньої вартості проекту. Обчислення майбутньої вартості інвестованих 
коштів проведемо за формулою: 

 
                                                      FVn = PV/ (1 + r)n ,                                                          (1) 

де PV – теперішня вартість початкових інвестицій, грн.; 
r – процентна ставка в теперішньому, або реальному, значенні (дисконтна ставка); 
n – кількість періодів, протягом яких планується реалізація проекту (рік, квартал, місяць); 
(1 + r)n – коефіцієнт (фактор) майбутньої вартості для r та n [2, с. 66]. 
 
Ставку дисконтування в даному випадку визначимо на підставі показника IRR, який у вітчизняній 

практиці називають перевірочним дисконтом [6, с. 89], оскільки він розділяє інвестиції на прийнятні і 
невигідні, а саме на рівні 0,175 (рис. 1). 

         NPV, 
         тис. грн. 
 

 

                                               

                                                 Внутрішня норма доходності 

                                                          (IRR) 

 

                     0               10     17,5      20           30                                    Норма дисконту, % 

Рис.1. Внутрішня норма доходності на графіку залежності величини чистої поточної 
вартості інвестицій від рівня норми дисконту 

 
Для полегшення розрахунків даного показника скористаємось таблицею стандартних значень 

майбутньої вартості процентного фактора (множника) FVIF, тож: 
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                                                FVn = PV / FVIF                                           (2) 
 

Слід нагадати, що оскільки у країні спостерігається інфляційний процес, то при визначенні 
майбутньої вартості початкових інвестицій доцільно враховувати і очікуваний рівень інфляції на 
перспективу. Урахування рівня інфляції у дисконтованій ставці (як пропонують окремі науковці) 
вважаємо не доцільним, оскільки дисконтована ставка на весь період реалізації проекту залишається 
незмінною, а рівень інфляції під впливом макроекономічних факторів змінюється по-різному [7, с. 24]. 

Корективи майбутньої (нарощеної) вартості з урахуванням інфляції варто здійснимо за 
формулою: 

 
                                                   FVnр = FVn/ (1+ t)n                                              (3) 

де FVnр – реальна майбутня вартість поточних інвестицій, грош. од.; 
t – рівень інфляції. 
 
Оскільки r ≈ 0,175 (прирівнюється до середнього банківського проценту та збільшена з 

урахуванням ризику на 3%), t ≈ 0,06, FVIF = 1,939, а n = 4, то, за результатами проведених 
розрахунків, r > t, отже, реальна майбутня вартість початкових інвестицій в перспективі зростає, не 
зважаючи на очікуване зростання рівня інфляції. Перевищення r > t є досить позитивним моментом, 
проте дане співвідношення не підтверджує, що інвестиційний проект, який розглядається, є 
економічно ефективним [4, с. 121]. 

Визначення NPV вимагає визначення net cash flows (NCF). Вони відображають різницю між 
надходженнями і витратами грошових коштів, здійсненими в межах проекту протягом окремих 
субперіодів (наприклад, року реалізації) часового горизонту. Основною умовою для надійності 
результатів аналізу та оцінювання економічної ефективності є визначення всіх елементів надходжень і 
витрат, а також оцінка їх значення за окремі роки періоду обчислення [8, с. 119]. 

Оскільки інвестиційним проектом ВАТ «Запоріжсталь» передбачається послідовне інвестування 
фінансових ресурсів протягом кількох періодів, то NРV (чиста приведена вартість) складе (табл. 2-3). 

Таблиця 2 
Чиста приведена вартість за першим варіантом інвестиційного проекту,  

тис. грн. 

Рік Грошовий 
потік 

Інвестиції 
(витрати) Kd Дисконтований 

грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 20407,0 16254,2 0,8475 17294,9 13775,4 3519,5 
2 21107,7 11979,3 0,7182 15159,6 8603,5 6556,1 
3 24110,6 10234,2 0,6086 14673,7 6228,5 8445,2 
4 27892,3 9765,8 0,5158 14386,8 5037,2 9349,6 

Разом 93517,6 48233,5 Х 61515,0 33644,6 27870,4 
 
Результати проведених розрахунків NРV по першому варіанту інвестиційного проекту свідчать, 

що NРV дорівнює 27870,4 тис. грн. 
Таблиця 3 

Чиста приведена вартість за другим варіантом інвестиційного проекту, тис. грн. 
 

Рік Грошовий потік Інвестиції 
(витрати) 

Kd Дисконтований 
грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 20407,0 17203,2 0,8475 17294,9 14579,7 2715,2 
2 21107,7 13105,7 0,7182 15159,6 9412,5 5747,1 
3 24110,6 11245,1 0,6086 14673,7 6843,8 7829,9 
4 27892,3 10165,8 0,5158 14386,8 5243,5 9143,3 

Разом 93517,6 51719,8 Х 61515,0 36079,5 25435,5 
 
При незмінному очікуваному грошовому потоці результати проведених розрахунків NРV по 

другому варіанту інвестиційного проекту свідчать, що NРV дорівнює 25435,5 тис. грн. 
Загально прийнято вважати, що проект є економічно ефективним, якщо:  
NРV > 0 – проект є економічно ефективним, 
NРV < 0 – проект є економічно неефективним; 
NРV = 0 – проект неприбутковий, але і не збитковий [3, с. 108]. 
Водночас метод NPV не дає цілком задовільних результатів, оскільки розрахунок даного 

показника потребує детального прогнозування надходжень грошових потоків протягом всього 
проектного циклу. В даному випадку при розрахунку NPV враховувався лише грошовий потік, 
отриманий від реалізації продукції. При визначенні економічної ефективності інвестицій 
природоохоронного призначення за методом NPV, доцільно враховувати додатковий (супутній) 
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економічний ефект І (income) від інвестування у природоохоронні заходи. Не дивлячись на те, що 
величина додаткового (супутнього) ефекту від інвестицій екологічного спрямування нерідко набуває 
від'ємних значень, але врахування його розміру в загальному економічному ефекті, пов'язаному з 
інвестуванням, дає змогу об'єктивно порівняти та обрати найкращий комплекс взаємопов'язаних 
інвестиційних проектів з урахуванням екологічної складової. 

Як передбачається даним інвестиційним проектом, здійснення заходів природоохоронного 
призначення дозволить ВАТ «Запоріжсталь» додатково отримати економію грошових коштів: 

- за рахунок зниження плати за забруднення навколишнього середовища (за усіма під 
варіантами); 

- за рахунок використання пилу для виготовлення брикетів в доменному виробництві (табл.4). 
Таблиця 4 

Додатковий (супутній) економічний ефект І від здійснення природоохоронних заходів, 
передбачених інвестиційним проектом, (тис. грн.) 

 
Показники варіант 1 варіант 2 

1. Економія грошових коштів: 98977,4 814,1 
- за рахунок зниження плати за забруднення навколишнього середовища 814,1 814,1 
- за рахунок використання пилу для виготовлення брикетів в доменному 
виробництві 98163,3 - 

2. Річні експлуатаційні витрати 54871,2 - 
 
Враховуючи щорічний додатковий (супутній) економічний ефект І від здійснення 

природоохоронних заходів, передбачених інвестиційним проектом, визначимо NPV, при цьому 
формула визначення NPV набуватиме  наступного вигляду: 

                                                                                         n                                           n 

                         NРV = ∑(Pt + І) /(1 + r)t  - ∑IC/(1 + r)t,                                 (4) 
                                                                                          t                                            t 

 
Результати розрахунків подано в табл. 5-6. 

Таблиця 5 
Чиста приведена вартість за першим варіантом з урахуванням щорічного додаткового 

(супутнього) економічного ефекту І від здійснення природоохоронних заходів, передбачених 
інвестиційним проектом, тис. грн. 

 

Рік Грошовий 
потік 

Інвестиції 
(витрати) 

Kd Дисконтований 
грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 44221,1 26125,4 0,8475 37477,4 22141,3 15336,1 
2 48273,9 26979,3 0,7182 34670,3 19376,5 15293,8 
3 48154,2 30231,3 0,6086 29306,6 18398,8 10907,8 
4 51845,8 19768,7 0,5158 26742,1 10196,7 16545,4 

Разом 192495,0 103104,7 Х 128196,4 70113,3 58083,1 
 
Показники ефективності реалізації інвестиційного проекту з урахуванням коефіцієнта 

дисконтування підтверджують, що на кожному етапі розрахунку вхідних та вихідних грошових потоків, 
чиста приведена вартість не набуває від’ємних значень. Отже, проект можна фінансово 
реалізовувати.  

Таблиця 6 
Чиста приведена вартість за другим варіантом  з урахуванням щорічного додаткового 

(супутнього) економічного ефекту І від здійснення природоохоронних заходів, передбачених 
інвестиційним проектом, тис. грн. 

 

Рік Грошовий 
потік 

Інвестиції 
(витрати) Kd Дисконтований 

грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 21407,0 23278,2 0,8475 18142,4 19728,3 -1585,9 
2 23924,7 14441,6 0,7182 17182,7 10371,9 6810,8 
3 23489,2 8205,1 0,6086 14295,5 4993,6 9301,9 
4 25510,8 5794,9 0,5158 13158,5 2989,0 10169,5 

Разом 94331,7 51719,8 Х 62779,1 38082,8 24696,3 
 
Таким чином, оскільки і в першому, і в другому варіанті NРV > 0, то даний інвестиційний проект 

слід визнати економічно ефективним. 
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Проте оскільки даний проект має природоохоронне значення, то при визначенні NPV також має 
враховуватись і екологічний та соціальний ефект. На думку автора, урахування екологічного ефекту 
має виражатись через коефіцієнт зменшення екологонебезпечного впливу на навколишнього 
середовища (kе). При цьому kе може набирати значення від 0 до 1 в залежності від зміни впливу. Так, 
оскільки  після встановлення електрофільтрів ВАТ «Запоріжсталь» очікує зменшення викидів на 95%, 
то kе = 0,95.  

Соціальний ефект в межах підприємства, на думку автора, варто визначати як коефіцієнт зміни 
рівня професійного захворювання працівників підприємства (kз). 

Отже, при визначенні NPV (табл. 7-8) отримані доходи та понесені витрати, на думку автора, 
мають визначатись з урахування показника екологічного та соціального ефекту: 

                                                                                         n                                                  n 

                        NРV = ∑(Pt + І)*kз /(1 + r)t  - ∑IC* kе /(1 + r)t,                    (5) 
                                                                                          t                                                   t       

 
Таблиця 7 

Чиста приведена вартість за першим варіантом з урахуванням щорічного додаткового 
(супутнього) економічного ефекту І від здійснення природоохоронних заходів, соціального та 

екологічного ефекту, передбачених інвестиційним проектом, тис. грн. 
 

Рік Грошовий 
потік 

Інвестиції 
(витрати) Kd Дисконтований 

грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 47758,8 27500,4 0,8475 40475,6 23306,6 17169,0 
2 52135,8 28399,3 0,7182 37443,9 20396,4 17047,5 
3 52006,5 31822,4 0,6086 31651,2 19367,1 12284,1 
4 55993,5 20809,2 0,5158 28881,4 10733,4 18148,0 

Разом 207894,6 108531,3 Х 138452,1 73803,5 64648,6 
 

Таблиця 8 
Чиста приведена вартість за другим варіантом з урахуванням щорічного додаткового 

(супутнього) економічного ефекту І від здійснення природоохоронних заходів, соціального та 
екологічного ефекту, передбачених інвестиційним проектом, тис. грн. 

 

Рік Грошовий потік Інвестиції 
(витрати) Kd Дисконтований 

грошовий потік 

Дисконтовані 
інвестиції 
(витрати) 

Чиста 
приведена 
вартість 

1 23119,6 24503,4 0,8475 19593,9 20766,6 -1172,7 
2 25838,7 15201,7 0,7182 18557,4 10917,9 7639,5 
3 25368,3 8861,5 0,6086 15439,1 6644,6 8794,5 
4 27551,7 6099,9 0,5158 14211,2 3146,3 11064,9 

Разом 101878,3 54441,9 Х 67801,6 41475,4 26326,2 
 
Оскільки очікуваний темп змін рівня професійного захворювання 0,08, то kз складе 1,08. 
Отже, остаточна сума NРV за першим варіантом інвестиційного проекту склала 64648,6 тис. грн. 

та за другим – 26326,2 тис. грн. 
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведених економічних досліджень 

удосконалено методику визначення чистої теперішньої вартості NPV (як одного з найважливішим 
показників економічної ефективності інвестицій природоохоронного призначення) з урахуванням 
екологічного та соціального ефекту, шляхом коригування чистої теперішньої вартості завдяки 
поправочним коефіцієнтам – коефіцієнту зменшення екологонебезпечного впливу на навколишнє 
середовище та коефіцієнту відвернення негативного впливу на умови праці. 
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Анотація 
На прикладі конкретного інвестиційного проекту природоохоронного призначення 

розглянуто методику визначення чистої теперішньої вартості NPV та здійснено пошук її 
удосконалення, шляхом застосування поправочних коефіцієнтів – коефіцієнта зменшення 
екологонебезпечного впливу на навколишнє середовище та коефіцієнта відвернення негативного 
впливу на умови праці. 

Ключові слова: інвестицій природоохоронного призначення, методика оцінки ефективності 
інвестицій, чиста теперішня вартість, екологічний ефект, соціальний ефект. 

Аннотация 
На примере конкретного инвестиционного проекта природоохранного назначения 

рассмотрено методику определения чистой текущей стоимости NPV и осуществлен поиск путей 
ее усовершенствования, путем применения поправочных коэффициентов - коэффициента 
снижения экологически опасного влияния на окружающую среду и коэффициента предотвращения 
негативного влияния на условия труда. 

Ключевые слова: инвестиции природоохранного назначения, методика оценки 
эффективности инвестиций, чистая текущая стоимость, экологический эффект, социальный 
эффект. 

Annotation 
On an example of the concrete investment project of nature protection appointment it is considered a 

technique of definition of pure current cost NPV and search of ways of its improvement, by application of 
correction factors - factor of decrease in ecologically dangerous influence on environment and 
коэффицыент prevention of negative influence on working conditions is carried out. 

Key words: investments of nature protection appointment, a technique of an estimation of efficiency 
of investments, pure current cost, ecological effect, social effect. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ГАРАНТ ЕФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Постановка проблеми. Становлення інформаційної економіки поступово змінює індустріальну 

епоху розвитку суспільства і висуває нові вимоги до функціонування підприємств. Орієнтири масового 
виробництва замінюються глибоким аналізом нових способів виробництва й організації бізнесу та 
перспектив розвитку ринку. Збільшується залежність підприємства від чинників зовнішнього середовища, 
росте складність внутрішньої системи підприємства через багатогранність виробничого й управлінського 
процесів. Для успішного ведення бізнесу керівництву підприємства необхідно приймати оперативні 
рішення з управління, ефективність яких залежить від повноти інформації, кваліфікації персоналу та 
можливості розв’язання різних завдань в автоматизованих системах різного рівня та призначення. 

На сьогоднішній день інформаційні потреби українських підприємств залишаються досить 
актуальною проблемою в контексті становлення інформаційної економіки в Україні та розвитку ринку 
інформаційних послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам інформатизації процесу 
управління підприємствами присвятили свої наукові дослідження такі вчені: Кропивко М. Ф., 
Криворучко І. М., Жаворонкова Г. В. [4], Гужва В. М., Пономаренко В. С. [7], Ситник В. Ф., 
Писаревська Т. А., Твердохліб М. Г. та інші. 

Проте в Україні ще недостатньо досліджені питання застосування інформаційних технологій у процесі 
прийняття управлінських рішень. Тому, наукове обґрунтування та розробка засад використання 
комп’ютерних технологій в процесі управління є актуальною проблемою ефективного розвитку підприємств. 

Постановка завдання. Основними завданнями даного дослідження є вивчення теоретичних 
положень застосування інформаційних технологій в процесі управління підприємствами та розробка 
рекомендацій щодо їх практичного запровадження, а також визначення ролі і значення інформації та 
інформаційних технологій у стратегічному управлінні підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємства в умовах ринку розглядають 
інформацію в якості цінного ресурсу. З метою отримання інформації, необхідної для управління 
виробничою та господарською діяльністю, підприємство створює управлінську інформаційну систему 
(УІС). Під інформацією, у даному випадку, розуміється ресурс, який є результатом інтелектуальної 
діяльності людини або групи людей, що має змістовний характер і служить інструментом зниження 
невизначеності у прийнятті управлінських рішень. 

Дане визначення підкреслює управлінську роль інформації, оскільки інформація є інструментом 
управлінської діяльності. Вона дозволяє управлінцю сформувати певне уявлення про внутрішній стан 
підприємства та про його зовнішнє середовище. На основі цього приймається управлінське рішення.  

Наявність великої кількості видів інформації, різноманітність її джерел потребують застосування 
нових інформаційних технологій. В Законі України «Про національну програму інформатизації» 
сказано, що інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних 
процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість 
обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації 
незалежно від місця їх розташування [5, с. 181]. 

Важливою рисою інформаційних технологій є те, що вони створюються шляхом використання 
формалізованих методів, комп’ютерної підтримки, спеціалізованого набору програм, що забезпечують 
опрацювання інформації, яка міститься в базах даних, базах знань, різних експертних системах. 

Інформаційні технології відкрили необмежені можливості оперування інформацією і дозволили 
перетворити її у стратегічний ресурс. Інформаційна озброєність поряд з енерго- і фондоозброєністю 
визначає ступінь застосування прогресивних технологій. Інформаційний ресурс – це результат 
об’єктивного і цілеспрямованого відображення і постійної актуалізації за допомогою комп’ютерів, 
закономірностей і факторів реалізації різних процесів, що відбуваються в галузі. Інформаційне 
забезпечення має стати невід’ємним елементом виробничого процесу [4, с. 241]. 

Реалізація концепції стратегічного управління підприємствами торкається всіх аспектів їхньої 
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діяльності, однак, оскільки інформація – це предмет управлінської праці, а більшість важелів впливу 
суб’єкта управління на об’єкт мають інформаційний характер, потрібно дуже ретельно перебудувати 
наявну інформаційну систему, щоб сформувати інформаційне забезпечення стратегічного управління 
згідно з обраними стратегіями [1, с. 38]. 

Застосування інформаційних технологій на підприємствах змінюється завдяки їх інтенсивному 
розвитку. Якщо основною метою використання інформаційних технологій в 1980-1990-х роках було 
підвищення продуктивності праці, економія фінансів, пошук нових форм взаємодії, то зараз 
стратегічна роль ІТ полягає в сприянні менеджменту, адекватно реагувати на динаміку ринку, 
створювати і підтримувати конкурентну перевагу з метою отримання максимальної вигоди. 

Сучасний стан розвитку ІТ характеризується такими ознаками [2]: 

– наявність великої кількості програмно-апаратних комплексів і платформ для ефективного 
управління виробництвом, функціонуючих баз даних і баз знань, які містять інформацію за всіма 
напрямами діяльності суспільства; 

– наявність технологій, що забезпечують інтерактивний доступ будь-якого користувача до 
інформації і ресурсів. Технічною основою для цього служать відкриті і корпоративні системи пошуку 
інформації, державні і комерційні системи зв'язку, глобальні, національні і регіональні інформаційно-
обчислювальні мережі; міжнародні угоди, стандарти і протоколи обміну даними; 

– розширення функціональних можливостей ІТ, які забезпечують розподілену роботу баз даних 
з даними різної структури і змісту, створення локальних і інтегрованих проблемно-орієнтованих ІС 
різного призначення на основі потужних серверів і локально-обчислювальних мереж; 

– включення в ІС спеціалізованих інтерфейсів користувача для взаємодії з експертними 
системами, системами підтримки прийняття рішень, системами підтримки виконання, системами 
машинного перекладу та іншими технологіями і засобами. 

Процес управління організацією – це процес оцінки та аналізу інформації. Від того, наскільки 
інформація якісна за змістом, часом та можливістю обробки, залежить якість управлінського рішення. 
Ефективне управління комерційною діяльністю будь-якого підприємства неможливе без існування 
постійного аналізу і використання підприємствами інформації, яка характеризує внутрішню і зовнішню 
ситуацію щодо певного підприємства.  

Інформація, яка використовується в будь-якому підприємстві – різноманітна. Так, на базі 
стратегічної інформації приймаються стратегічні рішення, які безпосередньо визначають долю 
підприємства, впливають на його розвиток і життєздатність, а також на отримання прибутку.  

Інформаційні системи, які існують на підприємстві, надають керівникам інформацію, яка 
зорієнтована в основному на внутрішнє середовище (технологію, організацію виробництва, 
фінансово-економічні показники тощо). Інформація про зовнішнє середовище має не системний 
характер. Немає інформації про економічні тенденції, науково-технічні досягнення, ринки та 
конкуренцію на них, споживачів та їхні потреби тощо. Крім того, майже відсутня соціально-політична 
інформація, збиранням і аналізом якої науково-дослідні інститути займаються мало. Усе це 
призводить до домінування суб’єктивних уявлень про ситуацію на підприємстві та поза ним, що, в 
результаті не дає змоги складати обґрунтовані прогнози та приймати стратегічні рішення. 

Стратегічні інформаційні потреби підприємства охоплюють усе, що може вплинути на їх 
довгострокову діяльність, непередбачені випадковості, пов’язані зі змінами у середовищі, в тому числі 
з форс-мажорними обставинами, навіть інформацію про події, які перебувають за межами 
безпосередньої діяльності та впливу, але можуть змінити долю підприємства. Стратегічні 
інформаційні потреби залежать від тих стратегічних цілей, які підприємство ставить перед собою. 

Структурною одиницею інформації є комерційна інформація – це сукупність відомостей про 
ситуацію, яка складається у середині підприємства і на ринку різних товарів і послуг. Особливе 
призначення комерційної інформації полягає в тому, що вона дає змогу підприємствам проводити 
аналіз своєї комерційної діяльності, планувати її і здійснювати контроль за результатами цієї 
діяльності, тобто за отриманням прибутку. Але, щоб здійснити комерційну діяльність, підприємствам 
потрібна високоякісна інформація. Тільки за рахунок цього принципу використання інформації 
можливе прийняття ефективного й економічно-обґрунтованого рішення [3, с. 243]. 

УІС здійснює збір, реєстрацію даних про господарську діяльність на підприємстві, їх обробку, 
зберігання, передачу користувачам для аналізу і прийняття рішень. Таким чином, дані про 
господарську діяльність є вхідною інформацією для УІС, а корисна інформація для осіб, які приймають 
рішення – вихідною. Головна мета функціонування УІС на підприємстві – забезпечити керівництво 
підприємства інформацією для прийняття обґрунтованих рішень при виборі альтернативних варіантів 
використання обмежених ресурсів. Деякі підприємства також використовують не фінансову 
інформацію. У цьому випадку на підприємстві створюється економічна інформаційна система, яка 
складається з взаємопов’язаних підсистем, що забезпечують управлінський апарат необхідною 
інформацією. При цьому бухгалтерська підсистема є найбільш важливою, так як виконує провідну 
роль в управлінні потоком інформації про стан об’єкта управління та дослідження його напрямку у всі 
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підрозділи підприємства, а також зацікавленим особам поза ним. 
УІС надає бухгалтерську інформацію, яка відображає повну картину господарської діяльності 

підприємства. На сучасному етапі бухгалтерська інформація є основою для прийняття управлінських 
рішень як всередині підприємства, так і поза ним. Перш за все вона надає кількісні дані, необхідні для 
виконання таких функцій управління виробничою і комерційною діяльністю підприємства, як 
планування, контроль і аналіз. Для етапу планування бухгалтер повинен надати інформацію про 
передбачуваний прибуток і потребу в грошових ресурсах. На етапі контролю від бухгалтера потрібна 
інформація порівняння фактичних доходів і витрат з плановими. На етапі аналізу на основі 
бухгалтерської інформації з’ясовується, чи була досягнута поставлена мета. За результатами аналізу 
приймаються рішення, щодо вдосконалення системи управління підприємством. 

Модель комп’ютеризації бухгалтерського обліку, що є частиною інформаційної системи 
підприємства наведена на рис. 1. 

Рис. 1. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку 
 
При цьому УІС можуть використовувати крім традиційних форм обліку ще й нову автоматизовану 

форму обліку, яка повністю відповідає основним вимогам застосування обчислювальної техніки і 
принципам бухгалтерського обліку та звітності. УІС, будучи системою підтримки прийняття рішень 
бухгалтером, забезпечує функцію обліку при управлінні об’єктом. УІС служить сполучною ланкою між 
господарською діяльністю і людьми, які приймають рішення (рис. 2) [6, с. 21]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема управління підприємством в умовах використання УІС 
 
В даний час для нових споживачів УІС-менеджерів великих підприємств в умовах ринку важливі 

не тільки автоматизація облікових завдань, але і можливість підвищення ефективності управління 
підприємством, збереження фінансової рівноваги, отримання стабільного прибутку. 

У зв’язку з цим УІС великого підприємства повинна забезпечувати: 

– автоматизоване вирішення всього комплексу завдань бухгалтерського обліку, планування, 
аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, а також внутрішнього аудиту; 

– отримання оперативної, змінної інформації про поточний стан справ на підприємстві. 
Основний акцент при цьому повинен бути зроблений на отриманні оперативних аналітичних звітів і 
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зведень з використання вкладених фінансових ресурсів; 

– можливість консолідованого управління та отримання консолідованих фінансових звітів. 
Великі підприємства можуть мати філії або віддалені склади. Крім того, фінанси такого підприємства 
можуть належати групі власників. Тому актуальним є наявність в такій системі віддалених робочих 
місць з можливістю здійснювати обмін даними для оперативного управління з центру. 

Таким чином, інформація та інформаційні технології взаємопов’язані, тому практичне існування 
жодного підприємства без цілісної системи цих зв’язків неможливе. 

Аналізуючи роль і значення інформаційних технологій для сучасного етапу розвитку суспільства, 
можна зробити висновки про те, що роль є стратегічно важливою, а їх значення у найближчому майбутньому 
буде швидко зростати. Саме ці технології відіграють сьогодні визначальну роль у сфері технологічного 
розвитку держави. Аргументами для цих висновків є ряд унікальних властивостей інформаційних технологій, 
які й висувають їх на пріоритетне місце стосовно виробничих і соціальних технологій. 

Серед відмітних властивостей інформаційних технологій, що мають стратегічне значення для 
розвитку суспільства, А. Янковський вважає за доцільне виділити такі найбільш важливі: 

1. Інформаційні технології дають змогу активізувати й ефективно використати інформаційні 
ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш важливим стратегічним фактором його розвитку. Досвід 
показує, що активізація, поширення й ефективне використання інформаційних ресурсів (наукових знань 
відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дають можливість одержати істотну економію інших 
видів ресурсів: сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів та устаткування, людських ресурсів. 

2. Інформаційні технології дають змогу оптимізувати й у багатьох випадках автоматизувати 
інформаційні процеси, які останнім часом займають усе більше місце в життєдіяльності людського 
суспільства. 

3. Інформаційні процеси є важливими елементами інших більш складних виробничих або 
соціальних процесів. Тому дуже часто й інформаційні технології виступають як компоненти 
відповідних виробничих або соціальних технологій [8, с. 12]. 

Висновки з проведеного дослідження. Для стратегічного управління підприємствами 
необхідно перебудовувати наявну інформаційну систему, роблячи її більш досконалою за допомогою 
моніторингу та контролю. Крім того, варто формувати інформаційне забезпечення стратегічного 
управління згідно з обраними стратегіями. Необхідно постійно аналізувати використання інформації, 
яка характеризує зовнішню і внутрішню ситуацію щодо підприємства. Лише після проведеного аналізу 
можливе вироблення стратегічних рішень. 

Досвід розвинутих країн світу свідчить, що використання досягнень індустрії високих 
електронних технологій, новітніх операційних середовищ, нових інформаційних технологій та систем 
інформаційного забезпечення є необхідними умовами та складовими успіху будь-якого підприємства. 
Тому, зважаючи на бурхливий розвиток інформатизації українського суспільства, необхідно ширше 
використовувати новітні інформаційні технології в управлінні підприємствами. 
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Анотація 

В статті розглядаються сучасні інформаційні технології та їх вплив на діяльність 
підприємства. Досліджено можливості інформаційних технологій в стратегічному управлінні 
підприємством. Визначено підходи, які можуть бути використані для вирішення завдань оцінки та 
підвищення ефективного розвитку підприємства. 

Ключові слова: управлінські інформаційні системи, ефективність управління, стратегічне 
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управління підприємством, інформаційні технології. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются современные информационные технологии и их влияние на 

деятельность предприятия. Исследованы возможности информационных технологий в 
стратегическом управлении предприятием. Определены подходы, которые могут быть 
использованы для решения заданий оценки и повышения эффективного развития предприятия. 

Ключевые слова: управленческие информационные системы, эффективность управления, 
стратегическое управление предприятием, информационные технологии. 

 
Annotation  

In the article modern information technologies and their influence on activity of enterprise are 
examined. Possibilities of information technologies in the strategic management by an enterprise are 
explored. Approaches which can be used for the decision of tasks of estimation and increase of effective 
development of enterprise are certain. 

Key words: administrative informative systems, management efficiency, strategic management by an 
enterprise, information technologies. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ 

 
Постановка проблеми. Зернопродуктовий підкомплекс виступає стратегічно важливим сектором 

агропромислового комплексу, основним призначенням якого є задоволення потреб населення у зерні та 
продуктах його переробки. Враховуючи місце та роль зернопродуктового підкомплексу в економічному та 
соціальному розвитку держави, можна зробити висновок, що від підвищення ефективності його 
функціонування залежить вирішення проблеми економічного зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку зернопродуктового 
підкомплексу розглядаються у працях В.І. Бойка, О.Ю. Єрмакова, О.В. Захарчука, І.В. Кобути, 
М.Г. Лобаса, П.М. Макаренка, Л.О. Мармуль, В.Я. Месель-Веселяка, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, 
Л.М. Худолій, І.І. Червена, С.М. Чмиря, О.М. Шпичака та інших. Але, незважаючи на вагомі розробки 
в даній сфері, питання ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу має 
базуватись на новітніх дослідженнях, враховувати значення зернопродукції й сучасні зміни у 
функціонуванні агропромислового комплексу. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей функціонування 
зернопродуктового підкомплексу регіону в умовах аграрних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі існують різні підходи до 
визначення сутності та основних структурних елементів зернопродуктового підкомплексу. Так, 
Л. О. Мармуль розглядає зернопродуктовий підкомплекс як багатогалузеве утворення, в якому об’єднані в 
цілісне виробництво, зберігання, транспортування, промислова переробка й реалізація зерна [6, с. 3]. 

Дещо іншим є визначення М. Г. Лобаса, який наголошує, що зернопродуктовий підкомплекс – це 
досить складна структуризована система, в яку, крім зернового господарства, входять 
борошномельна, круп’яна, комбікормова, хлібопекарна та інші галузі промисловості, транспортна 
інфраструктура і система сервісного обслуговування [4, с. 55]. 

Окремі науковці визначають зернопродуктовий підкомплекс як складну ієрархічну систему, 
функціонування якої розглядається в системі «виробництво – реалізація – переробка – споживання» [3]. 

Ряд науковців схиляються до думки, що зернопродуктовий підкомплекс – це сукупність 
сільськогосподарських і переробних підприємств, пов’язаних між собою взаємовідносинами з метою 
підвищення економічної ефективності внаслідок зниження сукупних затрат живої та уречевленої праці 
на виробництво кінцевої продукції [8, с. 60]. 

На нашу думку, зернопродуктовий підкомплекс слід розглядати як складну систему галузевих 
компонентів, пов’язаних між собою економічними відносинами щодо виробництва, зберігання, 
переробки, доробки, транспортування, реалізації  зерна та продуктів його переробки. 
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Економічна сутність зернопродуктового підкомплексу зводиться до таких положень [2, с. 172]: 
1) підприємства підкомплексу, що задіяні у первинній і вторинній переробці зерна, повинні бути 

чітко збалансованими внаслідок технологічного взаємозв’язку; 
2) можливості підкомплексу безпосередньо залежать від потужностей переробної та елеваторної 

промисловості, водночас розвиток переробної промисловості визначається обсягами виробленого зерна; 
3) метою діяльності зернопродуктового підкомплексу є реалізація не лише кінцевої продукції, а 

й супутньої та побічної. 
Стосовно структури зернопродуктового підкомплексу, то на думку ряду науковців [1; 4], вона 

може бути наступною: 
1) виробництво зерна; 
2) зберігання та переробка зерна; 
3) реалізація кінцевої продукції. 
На наше переконання, запропонована структура є доцільною, оскільки саме ці відзначені 

складові формують кінцевий результат діяльності зернопродуктового підкомплексу. 
Щодо сучасного ринку зерна, то його негативною рисою є незбалансованість інтересів між 

виробниками зерна, заготівельними та переробними підприємствами. Основною причиною ситуації, 
що нині склалася, є відсутність ефективних маркетингових каналів збуту продукції, нестабільна цінова 
політика на зерно. 

Слід відзначити, що зернопродуктовий підкомплекс посідає важливе місце в економіці України та 
Тернопільської області зокрема. Структура зернопродуктового підкомплексу регіону наведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура зернопродуктового підкомплексу Тернопільської області 

Власна розробка.  
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Проведені дослідження дають нам підставу зробити висновок, що ефективне функціонування 
зернопродуктового підкомплексу забезпечується не лише обсягами виробленої кінцевої продукції, а й 
поглибленням міжгалузевих зв’язків, гармонізацією розподільчих відносин всередині даного 
підкомплексу. З огляду на це особливої уваги потребує дослідження взаємозв’язків між складовими 
зернопродуктового підкомплексу з метою виявлення резервів підвищення його ефективності.  

Основою зернопродуктового підкомплексу є зернове виробництво, яке забезпечує формування 
ринку продовольства.  

Обсяг пропозиції зерна залежно від цільового призначення поділяється на відповідні групи 
(ринки): 

1) продовольче зерно - для виробництва круп або борошна; 
2) технічне зерно – для промислової переробки з метою виготовлення спирту, крохмалю, пива 

тощо; 
3) фуражне зерно – для забезпечення тваринництва концентрованими кормами; 
4) насіннєве зерно, яке поділяється на оригінальне, елітне або репродуктивне. 
Зернова галузь займає найбільшу частку в сумарних витратах підкомплексу, але прибутку на 1 

грн  витрат одержує значно менше порівняно з іншими ланками. Однією з основних причин даної 
ситуації є розбалансованість системи ціноутворення, яка сьогодні функціонує не на користь 
виробників унаслідок відсутності у більшості з них доступу до організованого ринку. 

Для сучасного стану землеробства Тернопільщини характерним є розширення посівів зернових 
культур з 44,5% у 1990 р. до 66,5% у 2010 р. в основному за рахунок зменшення посівів кормових 
культур внаслідок скорочення тваринницьких галузей у більшості сільськогосподарських підприємств.  

Тернопільська область забезпечує 2,6-3,8% виробництва зерна в Україні на 2,6% ріллі (табл. 1). 
Найбільші обсяги виробництва зернових (1598 тис. т) тут одержано в 2008 р. при врожайності 34 ц/га, 
а найменші – в 2000 р. (741 тис. т, урожайність – 19,4 ц/га). Таким чином, можна стверджувати, що цей 
регіон має потенційні можливості до нарощування обсягів виробництва та урожайності зернових 
культур. 

Таблиця 1 
Основні показники виробництва зернових культур в Україні та  

Тернопільській області 
 

Посівна площа, 
тис. га Валовий збір, тис. т Урожайність, ц/га 

Рік  
Україна 

Терно-
пільська 
область 

Україна 
Терно-
пільська 
область 

Питома вага 
області у 

виробництві 
зернових, % Україна 

Терно-
пільська 
область 

Тернопільсь
ка область 

у 
% до 

показників 
України 

1990 14583 408 51009 1319 2,6 35,1 32,5 92,6 
2000 13646 407 24459 741 3,0 19,4 19,4 100,0 
2005 15005 451 38015 1045 2,7 26,0 23,6 90,8 
2006 14515 434 34258 905 2,6 24,1 22,2 92,1 
2007 15115 442 29295 1126 3,8 21,8 26,2 120,2 
2008 15636 488 53290 1598 3,0 34,6 34,0 98,3 
2009 15837 478 46028 1574 3,4 29,8 33,6 112,7 
2010 14599 455 39271 1261 3,2 26,9 27,7 103,0 
Розраховано за даними Держкомстату України та Головного управління статистики у Тернопільській 

області. 
 
Як відомо, держава відмовилася проводити закупівлю сільськогосподарської продукції за 

державними контрактами, нині зберігається придбання зерна для державного резервного фонду. 
Натомість сформувався й набуває поширення новий заготівельник – великі трейдери, які працюють 
іноді й на бартерних умовах. Посередники монополізували просування зерна до переробних 
підприємств і на експорт. При цьому вони формують цінову політику на ринку зерна. Безумовно, 
основна частина прибутків концентрується у посередників, а товаровиробникам не вистачає коштів 
навіть для простого відтворення виробництва [5]. 

Сільськогосподарські товаровиробники можуть і самі реалізовувати свою продукцію, але це під 
силу великим підприємствам або їхнім об’єднанням, які забезпеченні зерносховищами. Адже сьогодні 
більша частка зернових реалізується в період масового збору врожаю, що призводить до значного 
зниження закупівельних цін, і підприємства не мають можливості використовувати ефект найвищої 
точки попиту [5, с. 45]. 

Тому особливої уваги в сучасних умовах господарювання потребує формування обґрунтованої 
цінової політики й ефективного механізму закупівлі зерна. 
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Внаслідок диспаритету цін платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників значно 
погіршилася, що, в свою чергу, спричинило зменшення закупівель матеріально-технічних засобів. 
Зниження технічної оснащеності зернового господарства не дає можливості раціонально 
використовувати земельні, трудові, матеріальні ресурси, що негативно позначається на розвитку 
галузі.  

Таким чином, найважливішою передумовою забезпечення конкурентоспроможності зернового 
господарства та переведення його на інноваційну модель розвитку є зміцнення матеріально-технічної 
бази, раціональне використання виробничих ресурсів, техніко-технологічне оновлення галузі з 
урахуванням вимог екологічної безпеки. 

Важливе місце у створенні належної матеріально-технічної бази зернопродуктового 
підкомплексу займає покращення зберігання продукції за рахунок створення механізованих та 
автоматизованих складів, сховищ [9, с. 148]. На жаль, в останні роки в Україні ситуація в галузі 
зберігання зерна значно погіршилася: переважна більшість зерносховищ потребують реконструкції та 
технічного переоснащення. 

Основною складовою зернопродуктового підкомплексу є переробна галузь, яка представлена 
підприємствами борошномельно-круп’яної, макаронної, хлібопекарської, комбікормової, харчово-
концентратної, пивоварної промисловості. Завантаження виробничих потужностей переробних 
підприємств безпосередньо залежить від рівня розвитку зерновиробництва, як основного фактора 
формування сировинної бази. Основне завдання зернопереробної промисловості полягає у первинній 
та вторинній переробці зерна та забезпеченні населення високоякісними продуктами харчування.  

Характерною особливістю розвитку зернопродуктового підкомплексу регіону на протязі 2005-
2010 років є суттєве зменшення обсягів виробництва всіх видів продуктів його переробки (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка виробництва основних видів продукції із зернових та зернобобових культур у 

Тернопільській області, тис. т 
 

Рік 
Вид продукції 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Борошно 74,2 78,7 77,6 74,2 67,0 74,2 

Хліб і хлібобулочні вироби 18,8 20,2 19,6 16,5 15,7 18,8 

Крупи 6,8 8,6 11,1 9,0 7,9 6,8 
Розраховано за даними Головного управління статистики у Тернопільській області. 

 
Дослідження свідчать, що найбільший потік зерна спрямовується на виробництво борошна. Але, 

незважаючи на це протягом останніх років спостерігається зниження обсягів його виробництва. Так, в 
2009 році порівняно з 2006 роком виробництво борошна скоротились на 15%.  

Зростання обсягів виробництва спостерігалось в 2010 році порівняно із 2009 роком на 
підприємствах з виробництва хліба та хлібобулочних виробів на 20% та борошна - на 11%. Разом з 
тим у вказаний період виробництво круп зменшилося на 14% відносно 2009 року та на 38% відносно 
2007 року. 

В області виробляється борошно пшеничне та кукурудзяне. Основним видом виробленого 
борошна в регіоні є пшеничне. На його різновиди припадає майже 99% всього обсягу вироблено 
борошна. 

В умовах аграрних трансформацій основними завданнями зернопродуктового підкомплексу 
досліджуваної Тернопільської області є: 

1) удосконалення структури зернового господарства відповідно до потреб ринку; 
2) розширення застосування інноваційних технологій вирощування, зберігання та переробки 

зерна; 
3) підвищення якості зерна та продуктів його переробки; 
4) зміцнення матеріально-технічної бази; 
5) створення між виробниками і споживачами ефективних економічних механізмів щодо 

використання зерна та продуктів його переробки. 
Проведені дослідження дають змогу виділити основні проблеми функціонування 

зернопродуктового підкомплексу: 
1) незбалансованість різних ланок підкомплексу через відсутність дієвих міжгалузевих зв’язків; 
2) диспаритет цін на сільськогосподарську продукцію та продукцію промислових підприємств; 
3) монополізація зернового ринку посередницькими структурами, в результаті чого 

товаровиробники втрачають значну частину прибутку; 
4) низький рівень платоспроможності сільськогосподарських підприємств; 
5) зменшення обсягів виробництва зернових, що призвело до незавантаженості виробничих 

потужностей зернопереробних підприємств. 



ІІННННООВВААЦЦІІЙЙННОО--ІІННВВЕЕССТТИИЦЦІІЙЙННАА    ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ 

 
 

 181 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, особливості зернового господарства 
потребують виваженої державної підтримки та захисту інтересів товаровиробників.  

Основними напрямами державного регулювання зернового ринку слід вважати: удосконалення 
цінової політики; розвиток ринкової інфраструктури; подолання монополії у сфері збуту зерна; 
розвиток біржової торгівлі зерновими; страхування урожаю; здійснення кредитної підтримки 
товаровиробників; стимулювання розвитку кластеру з виробництва зерна, конкурентоздатного на 
зовнішньому ринку. 

В цілому важливість державного регулювання ринку зерна у національній економіці полягає в 
необхідності цілеспрямованого розвитку зернопродуктового підкомплексу. Поряд з цим регулювання 
повинне бути ефективним і здійснюватися в напрямі розбудови конкурентоспроможного виробництва, 
дієвої системи організації збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
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Анотація 
Висвітлено економічну сутність зернопродуктового підкомплексу та його структуру. 

Обґрунтовано проблеми розвитку й ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу 
АПК в умовах ринкових трансформацій. Розроблено пропозиції щодо ефективного розвитку всіх 
складових ланок зернопродуктового підкомплексу на регіональному рівні.  

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, структура, зерновиробництво, 
сільськогосподарські підприємства, державне регулювання. 

 
Аннотация 

Отражена экономическая сущность зернопродуктового подкомплекса и его структура. 
Обоснованы проблемы развития и эффективного функционирования зернопродуктового 
подкомплекса АПК в условиях рыночных трансформаций. Разработаны предложения 
относительно эффективного развития всех составных элементов зернопродуктового 
подкомплекса на региональном уровне.  

Ключевые слова: зернопродуктовий подкомплекс, структура, зернопроизводство, 
сельскохозяйственные предприятия, государственное регулирование. 

 
Annotation  

Economic essence of the grain production subcomplex and his structure is reflected. Grounded 
problems of development and effective functioning of the grain production subcomplex in the conditions of 
market transformations. Suggestions are developed in relation to effective development of all component 
elements of the grain production subcomplex at regional level.   

Key words: grain production subcomplex, structure, grain production, agricultural enterprises, 
government control. 
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ІНВЕСТИЦІЙА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
 АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
Постановка проблеми. Глибока системна криза, в якій знаходиться економіка України, значно 

впливає на негативні зміни в фінансовому становищі як окремих підприємств, так і в цілих галузях 
економіки країни. У зв’язку з цим багато провідних економістів пов’язують майбутнє нашої держави із 
залученням у широких масштабах в українську економіку іноземних інвестицій, що призведе до 
створення цивілізованого суспільства, яке характеризуватиметься високим рівнем життя населення.  

Проблему залучення інвестицій в економіку України слід розглядати у контексті особливостей 
трансформаційних процесів, які відбуваються в країні. Пошук раціональної економічної моделі, що 
стимулюватиме інвестиційну діяльність, вимагає глибокого знання її історії, теорії та практики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням теорії і практики інвестицій, інвестиційної 
діяльності присвячено роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів та практиків: 
С.І. Абрамова, В.М. Аньшина, В.Д. Базилевича, Г. Бірмана, В.М. Гейця, С. Шмідта, І.А. Бланка, 
Л.М. Борщ, М.А. Лімітовського, П. Массе, Т.В. Майорової, Т.Л. Мостенської, А.В. Мертенса, 
В.Л. Оcецького, А.А. Пересади, Ф. Фабоцці, А.А. Чухно, У. Шарпа та інших. 

Теоретичні та практичні підходи до визначення економічної ефективності інвестицій розглядали 
М. Бромвич, Ю. Блєх, У. Гєтце, А.Ф. Гойко, М.П. Денисенко, В.П. Савчук, П.М. Хавранек, В.М. Хобта, 
А.К. Шумейко.  

Проте з’ясування економічної сутності інвестиційної діяльності, її фінансування, визначення 
місця і значення в інвестиційному процесі, підвищення рейтингів привабливості об’єктів інвестування, 
залишаються недостатньо розробленими і вимагають подальшого розвитку та удосконалення. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад 
інвестиційної діяльності, проведення статистичного аналізу інвестиційної діяльності в Україні, визначення 
особливостей та проблем залучення інвестицій, зокрема прямих іноземних інвестицій в основний капітал. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиції являють собою найважливішу 
економічну категорію розширеного відтворення, яка відіграє ключову роль в реалізації структурних 
зрушень в економіці і формуванні народногосподарських пропорцій [5, с. 332].  

Трактувань категорії «інвестиції» достатньо багато. Так Законом України “Про інвестиційну 
діяльність” інвестиції визначаються як усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється 
прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект [8]. Це визначення в основному відповідає 
міжнародному підходу до уявлень про інвестиційну діяльність як процесу вкладання ресурсів з метою 
одержання прибутку в майбутньому. 

В словнику І.А. Бланка [1, с. 327] інвестиції визначаються як вкладення капіталу в грошовій, 
матеріальній та нематеріальній формах в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання 
поточного доходу або забезпечення підвищення його вартості в майбутньому періоді. 

О.В. Мертенс припускає трактування інвестицій з погляду трьох різних розділів економічної науки 
та різних сфер практичної діяльності, а саме: 

- з позиції макроекономіки, інвестиції є частиною сукупних витрат, які складаються з витрат на 
нові засоби виробництва (виробничі або фіксовані інвестиції), інвестиції в нове житло і приріст 
матеріальних запасів. Тобто, інвестиції – це частина валового внутрішнього продукту, не спожита в 
поточному періоді, і забезпечує приріст капіталу в економіці; 

- в теорії виробництва, зокрема, і в цілому мікроекономіці, інвестиції – є процес створення нового 
капіталу (включаючи як засоби виробництва, так і людський капітал); 

- в фінансовій теорії під інвестиціями розуміють придбання реальних або фінансових активів, 
тобто, це сьогоднішні затрати, метою яких є отримання майбутньої вигоди [6, с.3-4]. 

Слід звернути увагу, що інвестиції спрямовуються не тільки на створення прибутку (доходу) або 
досягнення соціального ефекту, а і на інші форми забезпечення розвитку і підвищення ринкової 
вартості підприємства, що знаходить відбиття у зростанні суми вкладеного капіталу. Основним 
джерелом інвестування є національний дохід, за рахунок якого утворюється фонд нагромадження, що, 
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у свою чергу, умовно поділяється на фонд відшкодування і фонд відновлення. За рахунок цих фондів 
формуються валові і чисті (у їх складі) інвестиційні ресурси. 

Джерелом чистих інвестицій (ЧІ) є фонд відновлення, за рахунок якого формуються нові 
виробничі фонди. Вони менше валових на величину коштів, що спрямовуються з фонду 
відшкодування у вигляді амортизаційних відрахувань. Динаміка показника чистих інвестицій відбиває 
характер економічного розвитку країни на тому чи іншому етапі, тому що чисті інвестиції є вкладанням 
коштів у знову можливе виникнення таких макроекономічних пропорцій: 

а) ЧІ < 0, або А > ВІ, що призводить до зниження виробничого потенціалу, зменшення обсягів 
продукції і послуг, погіршення стану економіки; 

б) ЧІ = 0, або ВІ = А, що засвідчує відсутність економічного зростання; 
в) ЧІ > 0, або ВІ < А, що забезпечує розширене відтворення, економічне зростання за рахунок 

зростання доходів, темпи якого перевищують темпи зростання обсягу чистих інвестицій [4, с. 68]. 
У 2010 році в Україні за оцінкою Держкомстату відбулося зростання ВВП на 4,2 відсотка 

порівняно з 2009 роком (падіння у 2009 році становило 14,8 відсотка). Проводячи міжнародні 
порівняння сезонно скоригованого ВВП слід зазначити, що Україна потрапила до групи країн світу, в 
яких поступово відбувалося відновлення економічного зростання. 

Поступове відновлення вітчизняного промислового виробництва та покращення ситуації на 
ринку праці, поступове поліпшення ситуації у зовнішній торгівлі демонструє міжнародним експертам та 
іноземним інвесторам здатність України вже найближчим часом закріпити позитивну динаміку 
економічного зростання. Активізація виробничої діяльності, яка спостерігалася в Україні упродовж 
2010 року, відобразилася на позитивній динаміці фінансових результатів. За підсумками 2010 року 
чисельність прибуткових підприємств перевищувала чисельність збиткових (56,4 відсотка проти 43,6 
відсотка загальної кількості підприємств). 

Разом з тим у січні-вересні 2010 року було зафіксовано зниження інвестиційної активності у 16 
регіонах країни (у січні-вересні 2009 року – у 26). Найбільше скорочення інвестицій в основний капітал 
у розвиток економіки спостерігалося в 5 регіонах: Чернівецькому (де їх обсяги зменшилися проти 
відповідного періоду 2009 року на 40 відсотків), Херсонському (на 31,2 відсотка), Волинському (на 31,1 
відсотка), Миколаївському (на 30,8 відсотка) та Черкаському (на 27,6 відсотка). 

Основним фактором негативної динаміки стало зменшення у 20 регіонах (по Україні – на 13,9 
відсотка) інвестиційних надходжень за рахунок власних коштів підприємств та організацій, на які 
припадає понад половина загального обсягу капіталовкладень. Зокрема, за рахунок власних коштів 
найбільше скоротили обсяги інвестування підприємства Рівненської (на 50,7 відсотка), Черкаської (на 
41,1 відсотка), Миколаївської (на 36,9 відсотка) та Житомирської (на 35,1 відсотка) областей. 

За перші три квартали 2010 року у розвиток регіонів було інвестовано 4,4 млрд. гривень за 
рахунок коштів державного бюджету, що на 18,5 відсотка більше, ніж за січень-вересень 2009 року [7]. 

Провідними сферами за обсягами залучення інвестицій в основний капітал залишаються: 
промисловість – 35,5 млрд. грн., діяльність транспорту і зв’язку – 16,1 млрд. грн., операції з нерухомим 
майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20,8 млрд. гривень. Головним джерелом 
фінансування інвестицій в основний капітал, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і 
організацій, за рахунок яких за 9 місяців 2010 року освоєно 57,4 відсотка капіталовкладень. Частка 
залучених і запозичених коштів, у тому числі кредитів банків та інших позик, коштів іноземних 
інвесторів у загальних обсягах капіталовкладень становила 16,2 відсотка. За рахунок державного та 
місцевих бюджетів зроблено 7 відсотків інвестицій в основний капітал. Частка коштів населення на 
будівництво власного житла становила 14,8 відсотка усіх капіталовкладень [7]. 

Станом на 01.10.2010 обсяги залучення інвестицій в основний капітал підприємств України 
складали 83,9 млрд. гривень (97,1 відсотка до відповідного періоду попереднього року) [7]. 

За результатами щорічного рейтингового дослідження Міжнародної фінансової корпорації група 
Світового банку “Ведення бізнесу – 2011” Україна покращила своє місце на 2 позиції з 147 на 145 місце 
за рахунок збільшення рейтингу по категоріях: “ведення бізнесу”, “реєстрація підприємств” та 
“отримання дозволів на будівництво”, водночас відбулося зменшення рейтингів по категоріях: 
“реєстрація власності”, “доступ до кредитів”, “захист прав інвесторів” та “ліквідація підприємств” (табл. 1). 

Потенційно про користь залучення іноземних інвестицій в економіку України вказують такі факти:  
– багаті природні ресурси та можливості їх експлуатації;  
– кваліфікована й дешева робоча сила;  
– потенційно місткий ринок [3, с 4]. 
До позитивних індикаторів стабілізації, а також до стримуючих інфляцію факторів слід також 

слід віднести:  
- зростання пропозиції на споживчому ринку (збільшення внутрішнього виробництва, квотування 

Україною власного експорту, збільшення обсягу імпорту споживчих товарів); 
- притік депозитів фізичних осіб (депозити фізичних осіб з початку року зросли на 28,5 відсотка, 

або на 60,3 млрд. гривень); 
- відносну стабільність на валютному ринку. 
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Таблиця 1 
Результати рейтингового дослідження Міжнародної фінансової корпорації група 

Світового банку “Ведення бізнесу – 2011” 
 

Рейтинг по категоріях 2009 2010 Зміна рейтингу 
Ведення бізнесу 145 147 +2 
Реєстрація підприємств 118 136 +18 
Отримання дозволів на будівництво 179 181 +2 
Реєстрація власності 164 160 -4 
Доступ до кредитів 32 30 -2 
Захист прав інвесторів 109 108 -1 
Система оподаткування 181 181 Без змін 
Міжнародна торгівля 139 139 Без змін 
Забезпечення виконання контрактів 43 43 Без змін 
Ліквідація підприємств 150 145 -5 

 

Джерело: побудовано авторами за даними Міжнародної фінансової корпорації Світового банку. 
 
Все це позитивно вплинуло на інвестиційний клімат в країні, володіючи значним внутрішнім 

ринком, розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та 
різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, вона може 
стати одним із провідних реципієнтів інвестицій. 

За даними Держкомстату у 2010 році в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5,99 
млрд. дол. США прямих іноземних інвестицій (ПІІ), що становить 106 відсотків від обсягу надходжень 
за попередній рік (на 351,4 млн. грн. більше, ніж 2009 році). Приріст прямих іноземних інвестицій у IV 
кварталі 2010 року з урахуванням зменшення капіталу склав 2,3 млрд. дол. США, що у 1,5 рази більше 
показника за відповідний період 2009 року (табл. 2). 

Таблиця 2 
Обсяги іноземних інвестицій за 2009-2010 рр. 

 
2009 рік 2010 рік 

Показник   
І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. І кв. ІІ кв. ІІІ кв. IV кв. 

Вкладено ПІІ в Україну за 
період, млн. дол. США 1175,5 1524,2 1248,6 1686,3 717,1 1065,7 1640,4 2562,8 

Зменшення обсягу ПІІ за 
період, млн. дол. США 

70,1 343,4 431,9 95,6 296,1 237,9 94,1 181,6 

Обсяг ПІІ з урахуванням 
вилученого капіталу, млн. дол. 
США 

1105,4 1180,8 816,7 1590,7 421 827,8 1546,3 2381,2 

Джерело: побудовано авторами за даними Державного комітету статистики України. 
 
Станом на 1 січня 2011 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в 

економіку України (кумулятивно), з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці, склав 
44,7 млрд. дол. США (і у розрахунку на одну особу становить 978,5 дол. США) (рис. 1). 

           млн. дол. США 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в економіку України 

Джерело: побудовано авторами за даними Державного комітету статистики України. 
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На підприємствах промисловості зосереджено 31,4 відсотка загального обсягу прямих 
інвестицій, у фінансових установах – 33,7 відсотка (рис. 2) [7]. 

 

Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами 
економічної діяльності, у % до загального обсягу інвестування
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Рис. 2. Розподіл прямих іноземних інвестицій за основними видами економічної 

діяльності 
Джерело: побудовано авторами за даними Державного комітету статистики України. 
 
Приріст іноземного капіталу у 2010 році спостерігався на підприємствах, що здійснюють 

фінансову діяльність, у сумі 2,6 млрд. дол. США, промисловості – 0,8 млрд. дол. США, операції з 
нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, – 0,5 млрд. дол. США, а також 
на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 
0,4 млрд. дол. США. 

До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає майже 82 відсотки загального обсягу 
прямих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Франція, 
Сполучене Королівство, Швеція, Віргінські Острови та Сполучені Штати Америки. 

Подальшому збільшенню обсягів залучення в інвестиційну сферу іноземного та приватного 
національного капіталу перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства в 
країні. На сьогодні іноземні інвестори, які наважуються інвестувати кошти у підприємство, вимагають 
урядових гарантій та пільг. Проте механізм реалізації цих гарантій поки що недостатньо 
відпрацьований. До того ж відсутні достатні судові засоби для забезпечення дотримання законних 
прав інвесторів та врегулювання спорів. Окрім того, для іноземних інвесторів більш приваблива така 
інстанція для вирішення суперечок, яка незалежна від уряду країни-господаря. У зв’язку з цим велике 
значення надається приєднанню України до багатосторонньої конвенції по врегулюванню 
інвестиційних спорів між державою та фізичними і юридичними особами інших країн. 

Важливою умовою для приватних капіталовкладень (як іноземних, так і вітчизняних) також є 
постійний та загальновідомий набір норм та правил, сформульованих таким чином, щоб потенційні 
інвестори могли розуміти та передбачати, що ці правила будуть застосовуватися до їх діяльності. В 
Україні ж, яка перебуває в стані безперервного реформування на різних рівнях влади діють закони та 
правила, що часто суперечать один одному.  

Додатковим джерелом нестабільності є надання законам та інструкціям зворотної сили. Така 
практика серйозно турбує іноземних інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі 
капіталовкладення.  

Гроші завжди йдуть туди, де найсприятливіші умови для їх вкладення, де вони дають 
найбільший прибуток. Важкий стан економіки нашої держави в поєднанні з неадекватним 
законодавством є основними причинами, які пояснюють той факт, що обсяги іноземних інвестицій у 
підприємства України залишаються низькими в порівнянні з іншими постсоціалістичними країнами 
Східної та Центральної Європи. 

Висновки з проведеного дослідження. Україна потенційно може бути однією з провідних 
країн по залученню інвестицій. Цьому сприяє її величезний внутрішній ринок, порівняно кваліфікована 
і водночас дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та 
наявність інфраструктури, хоч і не надто розвиненої. Активізація виробничої діяльності, яка 
спостерігалася в Україні упродовж 2010 року, відобразилася на позитивній динаміці фінансових 
результатів, що позитивно вплинуло на інвестиційний клімат в країні.  
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Проте залученню в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу 
перешкоджають політична нестабільність, недосконалість законодавства, нерозвиненість виробничої 
та соціальної інфраструктури, недостатнє інформаційне забезпечення, та ще одна дуже важлива 
причина – корупція. Саме через корупцію у світі склалася негативна думка про нашу державу, додамо 
до цього недосконалу систему оподаткування і ось ми маємо результат – Україна належить до групи 
країн з найбільшим інвестиційним ризиком. 

Статистичні дані та міжнародна інвестиційна позиція України свідчать, що Україна залишається 
привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо 
інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій 
відголос в Україні. 
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Анотація 
У статті проведено статистичний аналіз загального обсягу інвестицій в основний капітал 

та обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України. Висвітлено ряд проблем що стоять на 
шляху підвищення інвестиційної привабливості економіки країни. На основі узагальнень сформовані 
висновки та практичні рекомендації щодо покращення інвестиційного клімату в Україні.  

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, основний капітал, приватний 
національний капітал, прямі іноземні інвестиції. 

Аннотация 
В статье проведен статистический анализ объема инвестиций в основной капитал и объемов 

прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Отражен ряд проблем которые стоят на пути 
повышения инвестиционной привлекательности экономики страны. На основе обобщений 
сформированы выводы и практические рекомендации относительно улучшения инвестиционного 
климата в Украине.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, основной капитал, частный 
национальный капитал, прямые иностранные инвестиции. 

 
Annotation  

The theoretic the statistical analysis of the general scope of investment within the main capital of 
enterprises and scope of direct foreign investment within the Ukrainian economics has been provided. The 
range of problems concerning the increasing of the investment attraction of economics of the country has 
been grounded. The conclusions and practical recommendations concerning the improving of the investment 
climate in Ukraine have been made on the basis of the summary. 

Key words: investment, investment activity, the main capital, private state capital, direct foreign 
investment. 
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ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Сучасний погляд на працівника, як носія людського капіталу, означає 
визнання його здібностей капіталом, тобто цінністю, яка приносить дохід, але має певну специфіку 
використання, без урахувань якої потенціал може бути не реалізований. Основною складовою 
інтелектуального капіталу підприємства (ІКП) є людський інтелектуальний капітал підприємства 
(ЛІКП), який через реалізацію своїх професійних компетенцій у поєднанні із творчим процесом 
створює елементи інших складових ІКП – технологічного, ринкового, структурного (інтелектуальні 
ресурси, інтелектуальні продукти, інновації та інтелектуальні активи тощо). Тому, особливої 
актуальності набувають питання ідентифікації носіїв людського інтелектуального капіталу 
підприємства, методів його оцінки, ефективності використання та управління ним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав, що на 
сьогодні, основні напрямки досліджень людського капіталу щодо управління та оцінки ним 
представлені із загальнотеоретичних позицій, а з позицій предметно-прикладного підходу потребують 
подальшого розширення наукової бази.  

Питанням оцінки людського капіталу (ЛК), як складової інтелектуального капіталу (ІК) та 
інтелектуального капіталу підприємства (ІКП), у своїх дослідження приділили увагу С. І. Грицуленко 
[1], А. В. Лапін [2], І. В. Журавльова, А. В. Кудлай [3-4], О. О. Стрижак [5], Н. Л. Гавкалова, 
Н. С. Маркова [6], О. В Кендюхов [7] та ін.  

Досліджуючи такі поняття як людський капітал (ЛК), людський капітал підприємства (ЛКП) та 
людський інтелектуальний капітал (ЛІКП) у їх взаємозв’язку, автором встановлено наступне.  

Більш ємним є поняття людського капіталу (ЛК), який характеризує регіональний, національний 
людський капітал, через такі елементи як запас знань, здібностей, навичок, здоров’я, досвіду 
населення країни або регіону. 

Людський капітал підприємства (ЛКП) характеризує сукупну кваліфікацію та продуктивні 
здібності, навички, знання всіх працівників підприємства як здатність в процесі його економічного 
розвитку приносити дохід. А на базі даних визначень можливе трактування поняття людського 
інтелектуального капіталу підприємства. 

Отже, на думку автора, людський інтелектуальний капітал підприємства (ЛІКП) – це складова 
інтелектуального капіталу підприємства і є формою прояву людського капіталу підприємства, який 
здатний в процесі творчої діяльності створювати інтелектуальні продукти, інтелектуальні ресурси, 
інтелектуальні активи та інновації, в результаті комерціалізації яких підприємство отримає додатковий 
дохід або позитивний ефект. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження існуючих підходів до оцінки 
людського капіталу як складової інтелектуального капіталу підприємства та пропозиція власного 
методичного підходу до ідентифікації та оцінки людського інтелектуального капіталу підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В роботі [5] автор визначає термін ІК через 
поєднання людського капіталу й результатів творчої праці, а при побудові моделі оцінки людського 
капіталу, під результатами трудової діяльності працівників вищої кваліфікації (людського капіталу) 
визначає інтелектуальні продукти [2]. Такий підхід суттєво звужує зміст понять як інтелектуального так 
людського капіталів, причому, при такому формулюванні дані капітали можна тлумачити як на макро-, так і 
на мікрорівнях. У роботі [6] при оцінці персонального капіталу як складової інтелектуального капіталу 
підприємства пропонується: визначати частку витрат на навчання персоналу у сукупних витратах 
підприємства, частку працівників, що пройшли професійне навчання або курси підвищення кваліфікації, 
частку працівників, що займаються самонавчанням, рівень здоров’я працівників, рівень довіри працівників 
до вищого керівництва, рівень залежності працівників від підприємства, причому останні три вимірюються 
за даними експертного оцінювання. Даний підхід взагалі не враховує специфіки ІКП. 

Методичний підхід до оцінки людського капіталу підприємства, що пропонується авторами [3], 
полягає у співставленні середньорічного прибутку від звичайної діяльності підприємства до 
оподаткування на необоротні активи підприємства з середньогалузевим показником та оцінки доданої 
вартості (прибутку), створеної людським капіталом має, на нашу думку, узагальнений характер. Але, 
даний підхід знайшов подальші розробки у роботі [4], яка представляє систему часткових монетарних і 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 

 188 

немонетарних показників (для характеристики рівня розвитку людського капіталу: чисельність 
виробничо-промислового персоналу (ВПП), коефіцієнт зайнятості працівників, питому вагу: робітників 
основної діяльності в складі персоналу, працівників віком від 28 до 50 років, з вищою освітою, тих, що 
здобули нові професії, підвищили кваліфікацію в звітному році, кількість перепідготовлених 
службовців; для характеристики рівня використання людського капіталу: забезпеченість чисельністю 
працівників, кількість відпрацьованих годин кожним з них, питому вагу відпрацьованого часу в 
номінальному фонді, обсяг реалізації продукції та обсяг прибутку на 1 працівника, обсяг виробленого 
за 1 годину праці, кількість часу на виробництво 1 грн. продукції, фондоозброєність праці, обсяг 
запозиченого капіталу, обсяг власного капіталу та забезпеченість джерелами коштів – у розрахунку на 
1 працівника). Необхідно відмітити, що при такій детальній увазі оцінці людського капіталу 
підприємства, взагалі не враховуються рівень творчого потенціалу працівників та результатів їх 
діяльності у вигляді інтелектуальних продуктів, ресурсів, активів тощо.  

Наступна група науковців [1; 5; 7], на наш погляд, найбільш враховує вплив ІКП, оскільки при 
оцінці людського капіталу, як складової інтелектуального капіталу, значну увагу приділяють рівню 
творчої активності персоналу та раціоналізаторства. Так, у роботі [1], досліджено результати аналізу 
продуктивності праці залежно: від освітнього рівня персоналу; його раціоналізаторської активності; 
здатності до освоєння створюваної інтелектуальної продукції. При позитивному врахуванні 
специфічних властивостей показників, що характеризують ІКП, можна відмітити їх узагальненість та 
недостатність. Автором [5] при визначенні рівня інтелектуалізації діяльності було виділено можливі 
цілі діяльності людини на робочому місці: досягнення цілей організації, які повністю поділяються; 
звичка; бажання заробити гроші; цікаве спілкування на роботі; самоствердження; кар'єра; реалізація 
своїх творчих можливостей; бажання взагалі не працювати за наявності такої можливості. 
Позитивним, в даній роботі, можна відмітити врахування таких елементів як самоствердження, 
реалізація творчих можливостей робітника, бажання заробити гроші, які є не чим іншим як факторами 
внутрішньої мотивації людини до творчої діяльності, що визначено нами при дослідженні 
психологічних аспектів винахідницької творчості.  

Найбільш ґрунтовно і послідовно визначено показники, що характеризують творчу активність 
персоналу та економічну ефективність управління персоніфікованим інтелектуальним капіталом у 
роботі [7]. Але, при позитивних аспектах даного підходу, можна зазначити, що всі показники 
розраховуються по підприємству взагалі, що не дає можливості визначити їх по структурних 
підрозділах або по конкретній особі, тобто можливості ідентифікувати людський капітал для 
ефективного управління ним.  

Оскільки, одним із результатів творчої діяльності працівників підприємства є раціоналізаторські 
пропозиції та винаходи, то визначимо, що собою являє раціоналізаторська пропозиція. На сьогодні, 
законодавчими актами, що регулюють ці питання, є: Цивільний кодекс України [8], Закон України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі» [9], Тимчасове положення про правову охорону об’єктів 
промислової власності і раціоналізаторських пропозицій в Україні [10], Положенням про свідоцтво на 
раціоналізаторську пропозицію [11], Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і розгляду 
заяви на раціоналізаторську пропозицію [12]. 

Згідно з статтею 481 Цивільного кодексу України [8], раціоналізаторською пропозицією є визнана 
юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій 
сфері її діяльності, а об`єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. 

Для визнання пропозиції раціоналізаторською вона має відповідати таким критеріям: по-перше, 
бути організаційним або технічним рішенням; по-друге, мати місцеву новизну, тобто бути невідомою 
на підприємстві; по-третє, бути корисною. Але, нажаль, і на законодавчому рівні досі існують 
протиріччя та неузгодженість, так, зокрема, щодо раціоналізаторських пропозицій, існують протиріччя 
між нормами [8] та [10] стосовно самого визначення та методів розрахунку економічного ефекту від 
раціоналізаторської пропозиції.  

Отже, складність щодо законодавчого регулювання раціоналізаторських пропозицій та пошук 
розширення застосування творчих можливостей робітників підприємства створили об’єктивні причини 
розглянути процес перетворення ідеї на раціоналізаторську пропозицію  

Але, перш ніж це зробити, визначимо, що собою представляє винахідницька творчість як процес. 
Для цього, розглянемо як різні дослідники в галузі психології, уявляють собі послідовність етапів процесу 
створення винаходу (раціоналізаторської пропозиції). Причому, А. В. Антонов [13] пропонує розрізняти два 
крайніх типи винахідників – інтуїтивний і логічний. Винахідники першого типу швидко генерують ідеї, а 
другого – накопичують знання, досвід, аналізують, засвоюють методи винахідництва і тільки потім 
генерують ідею. Дослідженням та розробкою методології виявлення психологічних етапів створення 
винаходу займались В. А. Моляко, П. К. Енгельмер, Н. Д. Левінов та багато ін.  

З урахуванням завдань нашого дослідження привертає увагу робота П. М. Якобсона [14], який 
пропонує творчий процес винахідництва розглядати як такий, що складається із семи етапів: 1) творча 
здатність, 2) виявлення потреб, 3) зародження ідеї, 4) пошук рішення, 5) відкриття принципу винаходу, 
6) реалізація принципу в схему, 7) технічне оформлення ідеї. 
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Опираючись на вищезазначений підхід, розіб’ємо процес перетворення раціоналізаторської 
пропозиції в нашому дослідження на три етапи. 

Але спочатку зупинимось на введені на другому етапі нового елементу творчого процесу – 
раціональних ідей. Це саме ті ідеї, які будуть основою для створення нових продуктів, інтелектуальних 
продуктів, інтелектуальних ресурсів, інтелектуальних активів та інновацій. Для цього визначимо 
основні відмінності між раціоналізаторськими пропозиціями та раціональними ідеями (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відмінності раціоналізаторської пропозиції від раціональної ідеї 

 
Раціоналізаторська пропозиція Раціональна ідея 

Регламентується багатьма законодавчими актами Регламентується внутрішнім положенням 
підприємства 

Має складний механізм оформлення Має простий механізм оформлення 

Не узгоджується із стратегією розвитку підприємства Строго погоджується із стратегіями розвитку 
підприємства та ІКП 

Може носити масштабний характер у кількості Має цільовий тематичний характер 
Потребує економічних знань у працівника для розрахунку 
та обґрунтування ефективності 

Не потребує розрахунку та обґрунтування 
ефективності 

Система оплати – тривала (але не більше двох років) Система оплати – разова, у вигляді премії 
Не впливає на кар’єрне зростання Впливає на кар’єрне зростання 
Не потребує доробки, є готовим продуктом творчого 
процесу 

Потребує доопрацювання, є початковим етапом 
творчого процесу 

Представляє цілісний творчий процес одного працівника  
Може розбивати творчий процес на етапи і 
розподіляти їх між різними категоріями 
працівників 

 
Для реалізації даного підходу необхідний організаційно-економічний механізм по управлінню 

раціональними ідеями, які можуть бути основою для створення елементів інтелектуального капіталу 
підприємства, таких як інтелектуальні ресурси, інтелектуальні продукти та інновації. В нашому 
дослідженні, пропонуємо створення в структурі підприємства організаційної одиниці (підрозділу ІКП), 
яка буде займатись розробкою та реалізацією програми розвитку інтелектуального капіталу 
підприємства (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Інтеграція раціональних ідей в програму розвитку інтелектуального капіталу 

підприємства 
 
Етапи перетворення ідеї на раціоналізаторську пропозицію або на раціональну ідею, їх вплив на 

ефективність діяльності підприємства представлено на рис. 2. Зазначимо, що на другому етапі, 
працівник самостійно обирає: подавати раціоналізаторську пропозицію зі всіма її вимогами, або 
подавати раціональну ідею підрозділу ІКП.  

Стратегія розвитку ІКП Узгодження 

Програма розвитку ІКП 

Сфери використання ІКП 

Напрями використання ІКП 

Тематичний план вирішення задач, удосконалення та 
оптимізація процесів, розробка алгоритмів вирішення задач 

та ін. 

Процес виконання 
тематичного плану  

Раціональні ідеї  Підрозділ ІКП  

Інтелектуальні продукти, інтелектуальні активи, 
інтелектуальні ресурси, інновації 

Стратегія розвитку 
підприємства 
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Рис. 2. Етапи перетворення ідеї на раціоналізаторську пропозицію 
 або на раціональну ідею 

 
Наступним кроком пропонуємо систему показників оцінки людського інтелектуального капіталу, 

які можна згрупувати поділити на наступні три етапи. 
Перший етап. Система показників, що характеризує рівень творчої активності у розрізі 

структурних підрозділів підприємства та підприємства загалом. Причому, в основу визначення 
показників екстенсивності та інтенсивності лягло дослідження численних праць з раціоналізаторства, 
в яких зазначено, що із зростанням масштабів раціоналізаторських пропозицій в своїй кількості, вони 
поступово втрачали якісну складову.  

Також, відмітимо, що під «пропозиціями» пропонується окремо визначати «раціоналізаторські 
пропозиції», окремо «винаходи», окремо «раціональні ідеї» (тим паче, що даний елемент творчого 
процесу, який запропоновано нами, є новим і набуде свого значення після впровадження 
організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом на підприємстві). З 
урахуванням даного підходу, показник екстенсивності творчої активності структурного підрозділу 
підприємства, який носить характер кількісної оцінки творчих робітників, буде розраховуватись за 
формулою:  

                            зчсп

псп

єтасп N

N
К =

,                                                 (1) 
де Кєтасп – екстенсивність творчої активності працівників структурного підрозділу підприємства; 
Nпсп – кількість працівників структурного підрозділу, що подали пропозиції за t період (місяць, 

квартал, рік); 
Nзчсп – загальна чисельність працівників структурного підрозділу. 
 
Показник екстенсивності творчої активності працівників підприємства буде мати вигляд: 
 

                               зч

n

i
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== 1

,                                               (2) 
де Кєтап – екстенсивність творчої активності працівників підприємства; 
Nп – кількість працівників, що подали пропозиції за t період (місяць, квартал, рік); 
Nзчсп – загальна чисельність працівників. 
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Показник інтенсивності творчої активності працівників структурного підрозділу підприємства, 
який носить характер якісної оцінки творчих робітників, буде розраховуватись за формулою: 

 

                            зчсп

впсп

ітасп N

N
К =

,                                             (3) 
де Кітасп – інтенсивність творчої активності працівників структурного підрозділу підприємства; 
Nвпсп – кількість працівників структурного підрозділу, пропозиції яких впроваджено за t період 

(місяць, квартал, рік). 
 
Показник інтенсивності творчої активності працівників підприємства розраховується за 

формулою: 

                          зч
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i
впі

ітап N

N
К

∑
== 1

,                                         (4) 
де Кітап – інтенсивність творчої активності працівників підприємства; 
Nвп – кількість працівників, пропозиції яких впроваджено за t період (місяць, квартал, рік). 
 
Наступними будуть показники використання творчого потенціалу працівників структурного 

підрозділу: 

                            псп

впсп

втпсп N

N
К =

,                                          (5) 
де Квтпсп – використання творчого потенціалу працівників структурного підрозділу підприємства; 
та, відповідно підприємства: 
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                                      (6) 
де Квтпп – використання творчого потенціалу працівників підприємства. 
 
Дані показники свідчать про врахування пропозицій, поданих працівників різних структурних 

підрозділів. Такий підхід надасть можливість порівнювати отримані результати між структурними 
підрозділами, порівнювати із загальними показниками по підприємству для прийняття управлінських 
рішень щодо активізації та розвитку творчої активності працівників тих структурних підрозділів, які 
мають суттєві потреби, наприклад, в оптимізації технічних, технологічних процесів, велику кількість 
нерозв’язаних задач, збоїв у роботі та ін. 

Наступним етапом буде процес ідентифікації носіїв людського інтелектуального капіталу 
підприємства, а саме створення бази даних людського інтелектуального капіталу (ЛІКП) на основі 
форм первинної облікової документації (журналів реєстрації з обліку об'єктів прав інтелектуальної 
власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних 
мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) [8] із наступними вибірковими ознаками: прізвище, ім’я та 
по-батькові, посада, структурний підрозділ працівника, що подав пропозицію; тема, напрям 
використання. Така інформація дасть змогу оцінити рівень творчої активності в розрізі категорій 
працівників (робочі, спеціалісти, керівники). Відмітимо, що вищезазначені форми облікової звітності 
(зокрема журнал обліку раціоналізаторських пропозицій) не передбачають графи з виділенням 
структурного підрозділу. Якщо на підприємстві не ведуться окремі журнали обліку по структурних 
підрозділах, в такому разі, процес ідентифікації починається з першого етапу. 

Отже, на даному етапі, будемо оцінювати людський інтелектуальний капітал підприємства 
(ЛІКП) і перші чотири показники будуть розраховуватись аналогічно за формулами (1-4), але 
характеризуватимуть рівень розвитку ЛІКП, тобто рівень постійності творчої діяльності у працівників, 
ідентифікованих як ЛІКП. 

Отже, екстенсивність продуктивності ЛІКП матиме вигляд: 

                                лік

п

єплік N

N
К =

,                                 (7) 
де Кєплік – екстенсивність продуктивності творчої активності ЛІКП; 
Nп – кількість членів ЛІК, що подали пропозиції за t період (місяць, квартал, рік); 
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Nлік – загальна чисельність працівників ЛІКП. 
Інтенсивність продуктивності ЛІКП пропонуємо оцінювати наступним чином: 

                                   лік

вп

іплік N

N
К =

,                                (8) 
де Кіплік – інтенсивність продуктивності ЛІКП; 
Nп – кількість членів ЛІКП, пропозиції яких впроваджено на підприємстві за t період (місяць, 

квартал, рік). 
Наступні два показники будуть характеризувати економічну ефективність продуктів ЛІКП, з 

урахуванням відмінностей між раціоналізаторськими пропозиціями та раціональними ідеями.  
Отже, рентабельність раціональних ідей, впроваджених членами ЛІК, буде розраховуватись 

наступним чином: 
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де Ррілік – рентабельність раціональних ідей, які розроблені членами ЛІКП та впроваджені на 

підприємстві за t період (місяць, квартал, рік); 
Пі ві – прибуток від і-ї раціональної ідеї; 
Вв – витрати на створення та впровадження раціональної ідеї; 
Вп – витрати на оплату ЛІКП; 
Вп – витрати на доробку та супроводження раціональної ідеї; 
Вп – витрати на навчання ЛІКП. 
Рентабельність раціоналізаторських пропозицій, впроваджених членами ЛІКП, розраховується 

за формулою: 
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де Рпілік – рентабельність раціоналізаторських пропозицій, які розроблені членами ЛІКП та 

впроваджені на підприємстві за t період (місяць, квартал, рік); 
Пі вп – прибуток від і-ї раціоналізаторської пропозиції; 
Вв – витрати на створення та впровадження раціоналізаторської пропозиції; 
Вп – витрати на оплату ЛІКП. 
В свою чергу, також потребує розрахунку показник розвитку творчого потенціалу ЛІКП: 

                                   лік
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,                                  (11) 
де Кртплік – розвиток творчого потенціалу ЛІКП; 
Вн – витрати на підготовку та навчання членів ЛІКП. 
Відповідно рентабельність витрат на творчий розвиток ЛІКП розраховуватимемо за формулою: 
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де Рврлік – рентабельність витрат на творчий розвиток членів ЛІКП; 
Вн – витрати на підготовку та навчання членів ЛІКП. 
 
Третій етап представляє собою оцінку творчої активності, безпосередньо, кожного члена ЛІКП: 
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де Кєпчлік – екстенсивність творчої продуктивності члена ЛІКП; 
Сі – кількість поданих раціональних ідей членом ЛІКП за t період (місяць, квартал, рік); 
Сілік – кількість раціональних ідей, поданих всіма членами ЛІКП за t період (місяць, квартал, рік), 

яка розраховується за формулою: 
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де Кіпчлік – інтенсивність творчої продуктивності члена ЛІКП; 
Сі – кількість впроваджених раціональних ідей членом ЛІКП за t період (місяць, квартал, рік); 
Сілік – кількість раціональних ідей, впроваджених всіма членами ЛІКП за t період (місяць, 

квартал, рік). 
Рентабельність впроваджених раціональних ідей буде розраховуватись наступним чином: 
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де Ррілік – рентабельність впроваджених раціональних ідей одного члена ЛІКП. 
 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, в результаті дослідження, 

запропоновано методичний підхід до ідентифікації і оцінки людського інтелектуального капіталу 
підприємства. Даний підхід дозволяє визначати творчу активність працівників всього підприємства та 
його структурних підрозділів, ідентифікувати носії ЛІКП (на основі поданих і впроваджених 
раціональних ідеях та раціоналізаторських пропозиціях, що дозволяє розширити сфери їх 
застосування у межах всіх складових інтелектуального капіталу підприємства) та оцінити їх 
продуктивність.  
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Анотація 

В статті розглянуто існуючі теоретичні підходи до оцінки людського капіталу. 
Запропоновано методичний підхід до ідентифікації і оцінки людського інтелектуального капіталу 
підприємства.  

Ключові слова: інтелектуальний капітал підприємства, людський інтелектуальний капітал 
підприємства, оцінка людського інтелектуального капіталу підприємства. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено существующие теоретические подходы оценки человеческого 
капитала. Предложен методический подход к идентификации и оценке человеческого 
интеллектуального капитала предприятия.  

Ключевые слова: интеллектуальный капитал предприятия, человеческий 
интеллектуальный капитал предприятия, оценка человеческого интеллектуального капитала 
предприятия. 

Annotation 
In article it is considered existing theoretical approaches of an estimation of the human capital. The 

methodical approach to identification and an estimation of the human intellectual capital of the enterprise is 
offered.  

Key words: the intellectual capital of the enterprise, the human intellectual capital of the enterprise, 
estimation of the human intellectual capital of the enterprise. 
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ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Постановка проблеми. Перед будь-якою державою стоїть мета досягнення високих темпів 

економічного росту, а активізація інноваційної діяльності та розвиток інноваційної економіки 
виступають необхідними умовами досягнення цієї мети і дають можливість сильного позиціонування у 
світовому господарстві.  

Можливість відновлюваного економічного росту нашої економіки майже вичерпано, а 
можливості сировинного зростання вкрай обмежені, в тому числі і динамікою цін на світових ринках 
сировинних ресурсів, тому для подальшого економічного росту необхідно шукати нове джерело. 
Таким джерелом виступають інновації, тому що вони дозволяють досягати економічного зростання 
високої якості на постійній основі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження інституціональних 
чинників інноваційного розвитку внесли багато західних і вітчизняних науковців, зокрема, Д.Норт, 
О.Уільямсон, Дж.Ходжсон, Дж.Ю.Стігліц, Скаржинський М.І, Р.Нуреєв, А.Олейник, Чепасова Е, 
В.Якубенко, О.Прутська. Проте, подальшого вирішення потребує наукова проблема формування 
сприятливого для інновацій середовища і потужного інституційного забезпечення національної 
інноваційної системи з врахуванням інституціональних чинників.  

Постановка завдання. Метою даної статті є обґрунтування ролі інституційних чинників у 
забезпеченні інноваційного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення і використання нововведень стало 
вирішальним фактором розвитку економіки, а інновації перетворилися в “ключову рушійну силу більш 
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продуктивного економічного росту” [1, с.26]. Тому, в даний час одні країни забезпечують зростання 
економіки в основному за рахунок нововведень (США), інші – за рахунок видобутку ресурсів (Саудівська 
Аравія, Венесуела) з усіма мінливостями світового ринку, треті – за рахунок засвоєння нововведень, 
створених за кордоном, конвергенції (так звані “азіатські тигри” – образне найменування економік 
азіатських країн, що демонструють дуже високі темпи зростання – Південна Корея, Сінгапур, Гонконг, 
Тайвань, Індонезія, Філіппіни, Таїланд і Малайзія), а четверті – за рахунок об’єднання усіх перерахованих 
факторів. Але бажані результати економічного розвитку наштовхують на пошук адекватних напрямків 
інституціональних змін в економіці, спрямовані на розвиток інституціональної теорії. 

Незважаючи на те, що українська економіка переходить поступово від спаду і депресії до 
пожвавлення та росту, сьогодні можна і потрібно констатувати те, що, по-перше, такий перехід став 
результатом інституційних реформ кінця 80-х – початку 90-х років; по-друге, що їх непослідовність і 
стихійний, можна сказати, некерований характер, дали набагато менш значущі результати, ніж від них 
можна було очікувати; по-третє, це зростання швидко вичерпається, якщо не будуть зроблені нові 
серйозні інституційні перетворення, що стимулюють перехід до економіки якісно нового типу. 

Роль інституційних чинників у забезпеченні інноваційного розвитку багатогранна, вони впливають на 
його довговічність та якість. Ці чинники можна підрозділити на формальні і неформальні.  

Недостатня захищеність прав власності є важливим формальним фактором, який може гальмувати 
інноваційний розвиток. Як зазначав російський дослідник Скаржинський М.І у своїй роботі “Системні дефекти 
економічних відносин”, що інститут приватної власності “головний для ринкової економіки інститут” [9, с.15]. 
Саме забезпечення прав власності передбачає виключення інших осіб з числа користувачів обмежених 
ресурсів, яке, по великому рахунку, базується на примусі. Забезпечення виключних прав зазвичай 
здійснюється і індивідуальними власниками, і державою. Інша дослідниця Чепасова Е. підкреслює, що 
“державне забезпечення прав власності підвищує цінність активів, які знаходяться в приватній власності, і 
утворює один з наріжних каменів ринкового обміну” [11, с.49]. Тому доцільно розглянути значення інституту 
приватної власності для становлення економіки інноваційного типу.  

Наступним, не менш значущим питанням є легітимність власності засновників фірми на її 
активи. Ця значущість обумовлена тим, що “при відсутності легітимності або при її неповноті, 
недостатності неможливий і справжній захист прав власності” [8, с.4]. Американський економіст-
неокейнсіанець, лауреат Нобелівської премії з економіки Дж.Ю. Стігліц у своїй фундаментальній праці 
“Глобалізація та її тягар” зазначає, що “гарантія прав власності, а також економічне зростання, яке 
вона дає можливим, залежить, перш за все, від легітимності цих прав в очах суспільства. Якщо на тих, 
хто володіє багатством, дивляться як на злодіїв, то ніяка юридична система не зможе забезпечити 
безпеку такій власності” [10, с. 134]. Тобто, на стимули до здійснення інноваційних процесів 
нелігітимність власності надає приблизно такий самий вплив, як і незахищеність прав власності: такий 
власник буде прагнути до вилучення вигоди, мало піклуючись про перспективи та інновації. 

Таким чином, враховуючи те, що інноваційний розвиток потребує значних інвестицій і 
характеризується тривалістю протікання; інноваційний розвиток виробництва відноситься до 
довгострокових стратегічних інтересів фірми і дозволяє їй отримати переваги перед конкурентами у 
майбутньому; грошові кошти, які вкладені фірмою сьогодні, будуть приносити доход її власникам 
тільки через деякий час – до інноваційного розвитку будуть прагнути лише ті фірми, які впевнені у 
завтрашньому дні, а одним з важливих умов такої впевненості є добре захищені і легітимні права 
власності власників фірми на її активи. 

Не меншої уваги потребує розгляд проблеми захисту прав власності на отримані результати на 
кожному етапі інноваційного процесу. На сьогодні інтелектуальну власність в Україні дуже важко 
перевести в розряд економічної категорії. Це пов’язано з тим, що процес капіталізації нематеріальних 
активів в Україні недостатньо інституціоналізований, а права власності на такі активи залишаються 
незахищеними. Багатоетапний інноваційний процес накладає свій відбиток на захист прав власності. 
Цей процес починається з винаходу або відкриття нових видів технологій, нових видів продуктів, 
нових форм організації виробництва. Потім нова ідея отримує своє втілення у конструкторській 
розробці або зразках нового продукту, або моделях нових способів організації виробництва. На 
наступному етапі відбувається перехід до випуску перших зразків, а потім до серійного і масового 
виробництва нових продуктів. Кожен з цих етапів супроводжується формуванням нових об’єктів 
інтелектуальної власності, маркетинговими дослідженнями та вивченням ринку для нового продукту. 
Тому для захисту інтересів кожного учасника інноваційного процесу потрібно захист не тільки 
кінцевого результату, але і його результатів на кожному етапі. 

Таким чином, захист інтелектуальної власності є одним із інституціональних формальних 
чинників інноваційного розвитку. Як відомо, в загальній структурі підприємства найбільшу долю 
займають нематеріальні активи, “вони приносять підприємству відчутні вигоди: конкурентні переваги, 
додаткову вартість, підвищення фінансової стабільності і т.д.” [2, с.68]. Цікавим є той факт, що якщо в 
західних компаніях з високою часткою додаткової вартості в продукції відношення між матеріальними і 
нематеріальними активами в балансі складають приблизно 30 і 70%, в гіршому випадку – 40 і 60%. “В 
США навіть в обробних і гірничодобувних компаніях за останні 10 років частка матеріальних активів 
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знизилася майже в 2 рази: з 62,3% до 37,9%, з відповідним збільшенням частки нематеріальних 
активів. У українських підприємствах це співвідношення складає 99% і 1% відповідно” [4, с. 34]. Це 
пов’язано з тим, що в ході швидкої приватизації при проведенні повної інвентаризації і оцінки вартості 
активів підприємства нематеріальні активи організацій (в тому числі результати інтелектуальної 
діяльності) при визначенні величини статутного капіталу не враховувались. 

Український інтелектуальний капітал (як сукупність об’єктів інтелектуальної власності), не може 
бути предметом національної гордості. Якщо взяти до уваги, що вартість основних фондів у 
промисловості України становить близько 350 млрд. грн., (він складає всього приблизно 3% від 
загальносвітового об’єму), то при зазначених частках нематеріальних активів загальна вартість 
об’єктів інтелектуальної власності може перебувати у межах 115-175 млрд. грн. [4, с.271].  

Очевидний той факт, що до того моменту, коли інтелектуальний продукт перейде із приватної власності 
фірми в ресурс відкритого доступу повинно бути: по-перше, відшкодовані затрати, пов’язані зі створенням цього 
продукту і, по-друге він повинен принести фірмі певний дохід. Якщо ці умови не виконуються, то організації 
економічно недоцільно здійснювати затрати на розробку і впровадження інновацій. 

Відсутність інститутів, які зв’язують окремі ланки інноваційного ланцюга є наступним не менш 
суттєвим інституціональним фактором інноваційного розвитку.  

В Україні в даний час ланцюг інноваційного процесу розірвано. З однієї сторони знаходиться 
велика кількість, здебільшого державних, наукових і дослідних установ, вищих навчальних закладів, 
які виконують фундаментальні, прикладні дослідження, конструкторські розробки та фінансуються з 
бюджетних коштів, а з іншої – фірми, здебільшого приватні, які займаються виробництвом товарів і 
наданням послуг і є споживачами наукових розробок (реальними чи потенційними). При цьому немає 
механізму передачі результатів досліджень між наукою і виробництвом.  

Таким чином, завдяки закріпленню державою своєрідної монополії на інтелектуальну власність, 
яка є у її розпорядженні, виник феномен “завмирання державних інновацій”, діє своєрідна 
інституціональна пастка: держава сама не використовує інновації, які має у своєму розпорядженні, але 
й іншим цього робити не дає. Причиною цього є відсутність ефективних механізмів передачі їх в 
приватні руки (тобто інститутів, які дозволяють здійснювати таку передачу), а результатом є 
відсутність взагалі їх використання.  

Інституціональний підхід до вивчення інноваційних процесів передбачає розгляд не тільки 
формальних чинників, які розглядалися вище, але й передбачає дослідження проблем інноваційного 
розвитку з врахуванням і неформальних факторів. До неформальних інституціональних факторів 
відносять культуру, традиції, норми поведінки економічних суб’єктів, система базових економічних 
цінностей, що визначають взаємозв’язки в суспільстві, звичаї, відношення до праці і бізнесу, ступінь 
довіри і чесності у суспільстві. 

Якщо розглядати інституціональний фактор, такий як культура, то можна сказати, що це поняття 
складне і широке, а інститути – складова частина цієї культури. Але, як пишуть дослідники Карачаровський 
В. і Шкаратан О. “є ще багато іншого, що не входить у зміст інститутів і, тим не менш, характеризує 
специфіку даної країни або групи країн” [3, с.81], або впливає на темпи їх росту і розвитку. Зростанню 
сприяє креативна система цінностей, що створює стимули до ділової активності, до інновацій. Прагнення 
до знань, яке мотивує поведінку індивідів і сімей, загальноприйнято, наприклад, в Кореї, і, за власною 
думкою корейців, саме воно стало значним фактором швидкого підйому цієї країни. Гнучкість релігії і 
віротерпимість, здатність духовних традицій швидко адаптовуватися до вимог суспільного розвитку 
важливі остільки, оскільки мотивують підприємливості, а їх відсутність може привести до обмежень, таким 
як заборона забою корів у Індії або споживання свинини в ісламі і іудаїзмі. 

З урахуванням історичних традицій, національного характеру, менталітету українського народу,  
духовна сила нації пов’язана з відновленням християнської моралі разом з трудовою етикою, що є 
необхідною умовою добробуту й інноваційного розвитку. Як писав К.Маркс: “люди самі роблять свою 
історію, але вони її роблять не так, як їм заманеться, за обставин, які не самі вони вибрали, а які 
безпосередньо є в наявності, дані ним і перешли від минулого” [5, с. 119]. Американський економіст 
Карл Поланьї назвав це явище Path dependence [12, с.43], маючи на увазі історико-культурну інерцію 
соціальних (насамперед економічних) інститутів.  

Заслуговують на серйозну увагу дослідження Юлії Мединської, що спираються на п’ять хвиль 
всеукраїнського моніторингу цінностей та інтересів населення під назвою “Життєві цінності населення 
України в  європейському контексті”[6]. Вивчаючи структури цінностей населення України, Мединська 
інтерпретувала “толерантний симбіоз культурно різнорідних цінностей” як раціональна відповідь життєвих 
світів українців на аксіологічний виклик трансформується – відповідь, яка забезпечує взаєморозуміння між 
людьми в умовах конфліктуючих потоків цінностей і який відкритий різним варіантам еволюції суспільства” 
[5, с.9]. Автор також зазначає, що склалося в “толерантному симбіозі” паритетне співвідношення сучасних і 
традиційних цінностей не випадає зі східноєвропейських рамок і не є фатальною перешкодою для 
модернізації українського суспільства, а найбільш значущою перепоною є відсутність мережених інститутів 
саморозвитку, насамперед, інноваційних”[5, с.56]. Тобто, розвитку інновацій заважає зовсім не відсутність 
ідей, а ментальність або небажання впроваджувати їх в життя. 
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Висновок з проведеного дослідження. Резюмуючи усе вище сказане, можна сказати, що 
формування української інноваційної моделі на сучасному етапі залежить насамперед від 
неекономічних чинників. Без рішучого повороту до демократичного контролю за діяльністю держави 
сформовані тенденції в економіці не змінити. Якщо чиновники по суті монополізували свої посади, 
якщо не працює механізм демократичної змінюваності кадрів і регулярної звітності, а інститут виборів 
не викликає у населення жодної довіри, то це означає, що суспільством не контролюються ні загальні 
«правила гри», ні функції держави. Це свідчить про те, що сучасне суспільство в Україні не 
сформувало ще державні інститути, і без контролю і підтримки демократичних інститутів держава не 
може стати провідною ланкою інноваційної системи. 
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Анотація 
В статті висвітлено вплив формальних і неформальних інституціональних чинників на 

інноваційний розвиток України. Проаналізовано інституціональний підхід до вивчення інноваційних 
процесів. Обґрунтовано, що інновації стають вирішальним фактором розвитку економіки. 

Ключові слова: інновації, формальні і неформальні чинники, інноваційний процес, інноваційний 
розвиток, інституціональна пастка, менталітет, культура.  

 
Аннотация 

В статье освещено влияние формальних и неформальних институциональных факторов на 
инновационное развитие Украины. Проанализированы институциональные подходы к изучению 
инновационных процес сов. Обосновано, что инновации становятся решающим фактором 
развития экономики. 

Ключевые слова: инновации, формальне и неформальне факторы, инновационный процесс, 
инновационное развитие, институциональные ловушки, менталітет, культура. 
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The article highlights the impact of formal and informal institutional factors on innovation development 
of Ukraine. Analyzed institutional approaches to the study of innovation processes owls. Substantiated that 
the innovations are crucial for economic development. 
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СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ 
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Постановка проблеми. Інтеграція України в міждержавні структури європейського і світового 

рівнів спонукає вітчизняну економіку здійснювати заходи щодо спеціалізації та концентрації 
виробництва, а також його міжнародної кооперації. Успішна реалізація цих заходів дозволить галузям 
вітчизняної економіки зайняти належне місце не лише на внутрішньому, а й на світових ринках. На 
нинішньому етапі частка продукції АПК в загальному обсязі вітчизняного експорту становить 
близько 14 %. 

Україна має великі масиви родючих земель та сприятливі кліматичні умови, що дозволяє 
вирощувати урожаї сільськогосподарських культур не нижчі за ті, які одержують фермери країн ЄС 
при відносно вищих затратах на їх вирощування. Загальновідомо, що 1 грн. вартості продукції, 
виробленої у сільському господарстві, забезпечує необхідні умови для виробництва продукції і 
надання послуг у суміжних галузях економіки на суму більше ніж на 10 грн. Тому успішний розвиток 
галузей вітчизняного АПК буде не тільки важливим чинником подолання негативних наслідків 
економічної та фінансової кризи, а й слугуватиме розвитку вітчизняної економіки в цілому [1]. 

Євроінтеграція економіки України тісно пов'язана з вивченням і розвитком нових організаційних 
форм впровадження інноваційної продукції, які мають забезпечити успіх проведених реформ, 
економічний і соціальний прогрес суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами розвитку організаційних форм 
впровадження інноваційної продукції у сільському господарстві присвячені роботи таких вітчизняних 
дослідників: П.Т. Саблука, О.В. Крисального, М.І. Кісіля, С.А. Володіна, С.Г. Черемісіної, В.Г. Чабана, 
М.Ф. Кропивка, А.М. Стельмащука, С.М. Удовиченко, О.Г. Шпикуляка та інших. Науковці доводять, що 
інтеграція науки і виробництва є невід'ємним елементом сучасного інноваційного процесу. Внаслідок 
взаємодії науки і виробництва виникають нові організаційні форми, які є важливим інструментом у 
формуванні інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможного сільського господарства України. 
Аналіз публікацій свідчить, що недостатня увага приділяється питанням ефективного розвитку 
організаційних форм, які виникають в аграрному секторі і є важливою складовою національної 
інноваційної системи. Саме організаційні форми впровадження інноваційної продукції є найбільш 
перспективними центрами інноваційної діяльності і саме вони повинні стати базою та виконувати ряд 
важливих функцій по формуванню інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможного сільського 
господарства.  

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення проблем розвитку та сутнісна 
характеристика організаційних форм впровадження інноваційної продукції у сільському господарстві. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Створення інноваційної продукції в 
агропромисловій сфері повинно враховувати особливості галузі сільськогосподарського виробництва, 
специфіка якої полягає у її сезонності, використанні землі як фактора виробництва, наявності живих 
організмів. Це зумовлює можливість суттєвого прискорення науково-технічного прогресу на основі 
використання досягнень біології, селекції, генетики і мікробіології [2]. 

Відповідно до агропромислового виробництва інноваційний процес являє собою постійний та 
безперервний потік перетворення технічних або технологічних ідей у нові технології або її окремі 
складові частини та доведення їх до використання безпосередньо на виробництві з метою отримання 
якісно нової продукції. В інноваційному процесі приймають участь сільськогосподарські наукові та 
навчальні установи, органи управління виробництвом, формування різних типів, які обслуговують та 
впроваджують нововведення, а також самі товаровиробники [2]. 

Функціонування господарської системи в аграрній сфері як і у будь-яких інших сегментах 
економіки за умов всеохоплюючого впливу конкурентного ринку, забезпечується інноваційною 
активністю економічних агентів. Агрогосподарська підсистема національної економіки потребує 
ефективного використання існуючого освітнього і наукового потенціалу, інноваційних технологій. 
Зазначені складові інноваційного процесу можуть бути здійсненні лише за умов упровадження 
відповідних форм і методів інноваційної діяльності. Вони є складовими національної інноваційної 
системи, яка включає дотичні до інноваційної діяльності інститути та інституції, покликані забезпечити 
розбудову конкурентоспроможних виробництв [3].  

Інноваційна інфраструктура забезпечує організаційну, правову та економічну підтримку 
інноваційної діяльності на різних рівнях і в різних формах. 
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Інноваційна інфраструктура (лат. infra – нижче, під і structura – побудова, розміщення) – 
сукупність підприємств, організацій, установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що 
надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (консалтингові, маркетингові, інформаційно-
комунікативні, юридичні, освітні, тренінгові тощо) [4].  

Актуальність піднятого питання викликана недостатнім інституційним забезпеченням й 
несприятливими інституціональними умовами інноваційної діяльності, зокрема в аграрній сфері 
економіки. Вважаємо, що саме організаційні форми і методи складають зовнішнє оформлення 
функціональних зв'язків між учасниками інноваційного процесу. У даному конкретному випадку їх слід 
вважати формальними інститутами, які структурують відносини у процесі створення і обміну 
інноваційними активами [3].  

Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 № 
3715-VI визначені правові, економічні та організаційні засади формування та реалізації пріоритетних 
напрямів інноваційної діяльності в Україні [5]. 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні є науково і економічно обґрунтованими та 
спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної 
конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг, збільшення 
експортного потенціалу держави на основі ефективного використання вітчизняних та світових 
науково-технічних досягнень. 

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на стратегічні та середньострокові 
пріоритетні напрями. Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на 
період до 10 років. 

Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є технологічне оновлення та 
розвиток агропромислового комплексу і широке застосування технологій більш чистого виробництва 
та охорони навколишнього природного середовища. Середньострокові пріоритетні напрями 
визначаються на період до 5 років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів. 
Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня та їх обґрунтування формуються 
центральним органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності із 
залученням Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, 
вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів за результатами прогнозно-аналітичних 
досліджень у сфері науки і техніки та інноваційної діяльності, прогнозів економічного та соціального 
розвитку України і спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку міжгалузевого та 
міжрегіонального характеру [5]. 

Для реалізації середньострокових пріоритетних напрямів державою запроваджуються заходи 
щодо розвитку інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, технологічних парків, наукових 
парків, технополісів, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних 
кластерів, венчурних фондів тощо) [5].  

Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», організаційні форми впровадження 
інноваційної продукції у сільському господарстві визначені як інноваційне підприємство (інноваційний 
центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання 
підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, 
обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг. 
Також законодавство відносить вказані організаційні форми до інноваційної інфраструктури [6]. 

У період, який передував так званій перебудові, процесу розвитку організаційних форм 
інноваційної діяльності сприяли господарські реформи. З’явились такі нові форми, як науково-
виробничі комплекси, виробничі та науково-виробничі об’єднання (НВО), агрофірми, які мали у своєму 
складі поряд з виробничими підприємствами, науково-дослідні установи, конструкторські бюро, 
проектні інститути та підрозділи, які забезпечували розробку нових інноваційних продуктів [2].  

З переходом на самофінансування у науковій сфері з’являються орендні підрозділи, які 
виконують науково-дослідні роботи у складі об’єднань та наукових організацій, у тому числі науково-
технічні кооперативи та малі державні підприємства (які мають права юридичних осіб), спільні 
інноваційні підприємства, науково-виробничі системи, які успішно здійснюють науково-інноваційну 
діяльність. Однак в умовах поглиблення кризового стану в АПК та у зв’язку з нестабільністю 
фінансово-економічної ситуації у країні стався розпад більшості науково-виробничих об’єднань і 
науково-виробничих систем. 

В умовах переходу економіки на ринкові відносини науково-інноваційна сфера АПК була 
вимушена перебудовуватися та вдосконалюватися. Виникають нові організаційні структури [2].  

Удовиченко С.М. у своїх наукових працях проводить класифікацію інноваційних структур та 
виділяє їх види: 

- парки (технопарки, агротехнопарки, інноваційні, рекреаційні, наукові парки тощо); 
- інкубатори (інноваційні, технологічні, інкубатори інноваційного бізнесу тощо); 
- центри (технологічні, інноваційні, територіальні тощо); 
- поліси (технополіси, курортополіси, рекреаційні зони, адміністративні райони інтенсивного 
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науково-технічного розвитку тощо); 
- фонди (державні, регіональні, місцеві, галузеві, приватні інноваційні, фонди активізації 

нових ідей тощо) [2].  
Відмінність інноваційних структур від інших підприємств і організацій полягає у тому, що до 

складу органів державного управління і розвитку інноваційних структур входять базова організація і 
науково-технічна рада. Засновники першої в сукупності повинні мати відповідну компетенцію з питань 
базових технологій, організації виробництва, ринкової кон’юнктури кінцевої продукції. Базова 
організація побудована, як правило, у формі акціонерного товариства закритого типу.  

Інноваційний процес у агропромисловому виробництві відрізняється різноманітністю 
організаційних форм. 

Науковці ННЦ «Інститут аграрної економіки» спеціалізуються на вивченні та застосуванні 
інноваційних підходів з розвитку агропромислового виробництва, виокремлюють організаційні форми 
інноваційної діяльності, що формально втілюються в інститутах інноваційної інфраструктури: 
технопарки (дослідницькі й промислові), інкубатори, технополіси, центри високих технологій, венчурні 
фірми, кластерні утворення, інноваційні аграрні центри, наукові установи. 

Зазначені структури покликані забезпечити створення, комерціалізацію і впровадження 
інновацій. Комерціалізація наукових досліджень є важливою складовою у ланцюгу наука - техніка - 
виробництво - споживач. Інноваційну інфраструктуру можна віднести до організаційних чинників цього 
процесу, проте в Україні сформовано лише окремі її елементи [3].  

В агропромисловому комплексі України функціонує мережа державних наукових установ та 
наукових об’єднань (технологічні парки, технополіси, інкубатори тощо), створена мережа регіональних 
центрів з апробації та впровадження розробок, організована система підготовки менеджерів, 
розгортаються інформаційні мережі й бази даних [2]. 

Розглянемо сутнісну характеристику наступних організаційних форм впровадження інноваційної 
продукції, а саме: технопарків, інкубаторів, технополісів, венчурних фірм та інноваційних аграрних центрів. 

Створення технопарків в Україні почалося лише після прийняття у 1999р. Верховною Радою 
України Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
технологічних парків», яким передбачено сприяння держави у вигляді економічних пільг. Згідно 
вказаного закону, технологічний парк (технопарк) - юридична особа або група юридичних осіб (далі - 
учасники технологічного парку), що діють відповідно до договору про спільну діяльність без створення 
юридичної особи та без об'єднання вкладів з метою створення організаційних засад виконання 
проектів технологічних парків з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій 
та забезпечення промислового випуску конкурентоспроможної на світовому ринку продукції [7].  

Технопарки — найбільш масштабні інноваційно-технологічні центри, в яких забезпечуються 
умови, максимально сприятливі для науково-технічних інноваційних проектів, виконуваних спільними 
зусиллями наукових центрів і промисловості. Технопарки створюються великими науковими центрами 
на спеціально відведених для них упоряджених територіях, які насичені першокласною інженерною, 
науково-виробничою, інформаційною і соціальною інфраструктурою [8]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 № 849 визначено порядок розгляду та 
затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку [9].  

Існує ряд прикладів, коли технопарки формувалися спонтанно — у результаті появи нових 
перспективних розробок і значного попиту на них з боку ринку (типовий приклад — «Силіконова 
долина»). Отже, не існує єдиного типового проекту організації технопарку. Кожна держава і регіон 
повинні враховувати свої особливості, традиції, наявні ресурсні потреби. 

Більшість технопарків має міжгалузевий характер, хоча серед них є й такі, які спеціалізуються в 
тій чи іншій галузі науки і виробництва. Наприклад, в аграрному секторі набули поширення агропарки, 
які створюються поблизу аграрних університетів чи науково-виробничих агрооб'єднань, науково-
дослідних, сортовипробувальних та інших науково-дослідних установ. Головним завданням таких 
формувань є розвиток, удосконалення й застосування в сільськогосподарському виробництві новітніх 
енергозберігаючих та екологічно чистих технологій. Прикладом такого центру є Національний 
аграрний центр, що функціонує в м. Кенілворс (Великобританія). До його складу входять розміщені 
поблизу аграрні університети та окремі коледжі, а також редакція журналу «Landmark», інші аграрні 
видавничі центри та міжнародні центри обміну студентами HOPS, IEFP, постійно діюча 
сільськогосподарська виставка, агробізнесцентри та інші структури [10].  

В Сінгапурі функціонує десять агропарків, де зосереджені спеціалісти зоології, мікробіології і 
генетики, біохімії, ветеринарії, ентомології, біотехнології та ін. Їх мета — розробка принципово нових 
технологій вирощування овочів і фруктів, використання морепродуктів, розведення риби та ін. 
Агропарки Сінгапуру займають площу 1,7 тис. га, на яких розмістилося понад 500 фермерських 
господарств різної спеціалізації [11].  

Впровадження інноваційної продукції у сільському господарстві України здійснюють повністю 
"Агротехнопарк" (м. Київ) та частково "Яворів" (Львівська область). Разом із тим технопарки України 
ще не стали регіональними центрами розвитку інноваційної діяльності. І проблеми тут не тільки у 
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фінансуванні. Основною причиною такої ситуації являється невиконання Закону України «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків та зміни до нього». 

Ідея інкубатора - нова в сучасній організаційній теорії і практиці наукомісткої діяльності, яка 
з’явилась лише у 80-ті роки. Головне призначення інкубатора - первісна підтримка малого 
інноваційного підприємства. Вчені, інженери, винахідники, підприємці, які хочуть організувати власний 
бізнес, одержують в інкубаторі пільговий доступ до всього необхідного для здійснення своїх ідей [2]. 

Інкубатори – це відносно невеликі організації, завдання яких випливають із їхньої назви – 
виходжування молодих, «незрілих» фірм і починаючих підприємців. Інкубатори бізнесу можна 
розділити на два основних види: інкубатори наукомісткого бізнесу та інкубатори низько– і 
нетехнологічних фірм. Якщо для Європи характерні інкубатори першого виду, то для США другого. Ми 
зупинимося на розгляді інкубаторів наукомістких фірм, хоча для України є досить важливими 
інкубатори звичайних видів підприємництва. Отже, інкубатори бізнесу допомагають новим, щойно 
створеним фірмам. Виникає питання про доцільність існування подібних інноваційних структур тому, 
що економіка, спираючись на ринкові важелі, виокремить придатних до функціонування суб’єктів 
економічної системи. Природний економічний відбір. Слід зазначити, що у реаліях економіки цей 
механізм інколи не працює. Особливо в наукомісткому підприємництві, де блискуча ідея, як правило, 
супроводжується високим ризиком. Відмінність інкубатора бізнесу від звичайної організації полягає в 
тому, що він надає фізичну інфраструктуру; у ньому є присутнім конгломерат з починаючих і діючих 
компаній, що сприяє обміну досвідом; сприяє, у випадку доцільності, концентрації підприємств із 
взаємодоповнюючими напрямками діяльності [12]. 

Бізнес-інкубатор — організація, яка надає на певних умовах і на певний час спеціально обладнані 
приміщення та інше майно суб’єктам малого та середнього підприємництва, що розпочинають свою 
діяльність, з метою сприяння у набутті ними фінансової самостійності. Інноваційний бізнес-інкубатор — 
спеціалізований бізнес-інкубатор, в якому створенні умови для розроблення і застосування суб’єктами 
малого та середнього підприємництва інноваційних технологій [13].  

Бізнес-інкубатор надає підтримку молодим підприємцям або підприємствам, допомагаючи їм 
виживати і розвиватися в той період, коли вони найбільш уразливі. Бізнес-інкубатор надає 
підприємствам: комплекс програм ділової підтримки (у т.ч. допомога в керуванні бізнесом); комплекс 
ділових послуг і технічної допомоги; допомога в пошуку джерел фінансування; офісні приміщення, 
виробничі площі, устаткування; пільгові умови оренди; цінові пільги на комплекс послуг. У результаті 
починаючий підприємець навчається бізнесу, одержуючи кваліфіковані поради безпосередньо в 
процесі роботи свого підприємства. Тим самим, знаходячись у тепличних умовах інкубатора, він 
готується до переходу до роботи в умовах реального бізнесу, проходячи шлях розвитку від стартового 
бізнесу до самостійної бізнес-структури. 

В нашій державі створено «Українську Асоціацію Бізнес-Інкубаторів та Інноваційних центрів» 
(УАБІІЦ), що реалізується за Програмою InfoDev Світового банку реконструкції і розвитку (СБРР). В 
Асоціації нараховується 58 юридичних та 110 фізичних осіб, в тому числі 7 іноземних членів. Це 
структури сприяння розвитку підприємництва у всіх регіонах України, керівники структур підтримки 
МСП, успішні підприємці, наукові працівники та зарубіжні консультанти. УАБІІЦ має практичний досвід 
створення та розвитку бізнес-інкубаторів, центрів підтримки підприємництва в Україні, розвинуті 
міжнародні зв’язки, досвід організації і проведення конференцій та семінарів на міжнародному рівні. 

Асоціація має багаторічний досвід в організації і проведенні тренінгів. Тренінговий центр УАБІІЦ 
нараховує більш ніж 60 підготовлених тренерів, з яких 23 отримали міжнародну акредитацію. 
Розроблено більш ніж 35 тренінгових програм для секторів МСП та НДО. 

Асоціацією розроблена та впроваджена модель мережевої кооперації членів Асоціації, а також 
моніторингу діяльності бізнес-інкубаторів та центрів підтримки підприємництва. Сучасний рівень 
організаційного та фінансового менеджменту УАБІІЦ підтверджено аудиторською перевіркою. За 
період діяльності Асоціації при фінансовій підтримці Міжнародного фонду соціальної адаптації, 
Міжнародного фонду "Відродження" в рамках програм Інституту "Відкрите суспільство", Міжнародного 
фонду "Євразія" були реалізовані проекти на суму, що перевищує 820 тис. дол. США. 

В рамках програм Асоціації, спрямованих на створення та розвиток структур підтримки бізнесу, 
була надана фінансова і методична підтримка більш ніж 20 проектам в 17 регіонах України. На даний 
час в Україні створенні та здійснюють інноваційну діяльність такі бізнес-інкубатори: БІ "Кальміус", 
Бізнес-інкубатор м. Вінниця, Бізнес-інкубатор "Організація підтримки розвитку підприємництва" м. 
Луганськ, Бізнес-інкубатор м. Славутич, Бізнес-інкубатор Тернопільщини [14]. 

Подальший розвиток бізнес-інкубування в Україні неможливий без розробки і прийняття 
Типового положення про бізнес-інкубатор. Проте, безумовно, навіть розробка і прийняття такого 
регуляторного акта не розв’яже головного питання – створення всебічних сприятливих умов для 
розвитку мережі бізнес-інкубаторів в Україні. З метою формування державної стратегії у цій сфері 
УАБІІЦ розроблено проект Концепції розвитку мережі бізнес-інкубаторів в Україні, який отримав 
позитивне схвалення при розгляд Держпідприємництвом й Міністерством фінансів України. Тому 
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даний проект Концепції можна взяти за основу і продовжити роботу в цьому напрямі в рамках 
спеціально створеної робочої групи. 

Агропромислові наукові парки створюються на базі провідних сільськогосподарських навчальних 
закладів та науково-дослідних і проектно-господарських інститутів. На виробничих площах і дослідних 
земельних ділянках цих базових установ розробляють нові технології вирощування 
сільськогосподарських культур, утримання та відгодівлі тварин, створюють нові види 
сільськогосподарських машин і знарядь, проводять селекційні й генетичні дослідження. Тут базові 
організації спільно з комерційними структурами та приватними особами створюють венчурні 
інноваційні фірми, які в разі ефективної діяльності виходять на вільний ринок [2].  

Перспективною формою організації інноваційної діяльності є венчурна інноваційна компанія [3]. 
Венчурна інноваційна компанія - юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, яка 

здійснює управління активами венчурних інноваційних фондів. Венчурна діяльність - діяльність з 
комерційної реалізації інновацій, здійснювана венчурними інноваційними компаніями і фондами. 

Інфраструктура венчурної діяльності – підприємства, установи, організації, що надають 
суб'єктам інноваційної та венчурної діяльності послуги, необхідні для здійснення такої діяльності [15]. 
До венчурної діяльності відносяться: 

-науково-дослідні, дослідно-конструкторські й технологічні роботи, спрямовані на створення 
нової або вдосконаленої продукції, нового або вдосконаленого технологічного процесу, призначених 
для практичного використання; 

- створення пілотних зразків інноваційної продукції перед її виходом на ринок та діяльність 
підприємств, установ і організацій, що мають готову інноваційну продукцію і перебувають на 
початковій стадії її комерційної реалізації; 

- діяльність інноваційних підприємств, яким необхідні додаткові вкладення для фінансування 
своєї діяльності (розширення обсягів виробництва і збуту, проведення додаткових маркетингових 
досліджень, збільшення статутного капіталу або оборотних коштів); 

- створення і розвиток інфраструктури венчурної діяльності, у тому числі інноваційних центрів, 
технопарків, технополісів, наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів тощо; 

- підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів для венчурної діяльності та 
забезпечення правової охорони, передача і придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності, 
конфіденційну науково-технічну чи комерційну інформацію; 

- організація фінансування вищезазначених видів діяльності та інші види робіт, необхідні для 
здійснення венчурної діяльності, які не суперечать законодавству України [15].  

Основними видами діяльності венчурної інноваційної компанії є: 
- пошук і попередня експертиза перспективних інноваційних проектів та інноваційних 

підприємств - об'єктів для інвестування коштів венчурних інноваційних фондів; 
- організація та проведення комерційної експертизи попередньо відібраних інноваційних проектів 

для остаточного вибору об'єктів інвестування; 
- організація управління відібраними інноваційними проектами, участь в управлінні та контроль 

за діяльністю інноваційних підприємств, що реалізують інвестиційні проекти, в які інвестовані кошти 
венчурних інноваційних фондів [15].  

Існуюча на сьогодні науково-теоретична та нормативна база інфраструктури стосовно 
венчурних інноваційних компаній, при належній підтримці, організації і використанні здатна 
забезпечити впровадження інноваційної продукції у сільському господарстві. 

Слід зазначити, що більш глибокий аналіз розвитку венчурних інноваційний компаній як 
перспективної форма інноваційної діяльності у сільському господарстві не може розглядатися окремо 
від інших організаційних форм впровадження інноваційної продукції, а тільки в комплексі. Такі заходи 
допоможуть прискорити формування інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможного сільського 
господарства України. 

Відповідно до визначення Асоціації інкубаторів бізнесу й технологічних парків ФРН, інноваційний 
центр - це підприємство, що володіє спеціалізованою інфраструктурою, діяльність якого спрямована 
на сприяння створенню, росту й розвитку фірм, у також на сприяння розвитку інноваційної діяльності в 
регіоні, співробітництво й кооперацію між дослідниками й промисловістю, надання послуг 
наукомістким фірмам у сфері інформаційного забезпечення, підготовки й навчання персоналу в сфері 
менеджменту; прискорення реального економічного розвитку на основі створення регіональних і 
міжнародних мереж для обміну інформацією та співробітництва між фірмами. 

Німецькі інноваційні центри відрізняються від наукових і технологічних парків тим, що вони не є 
частиною розташованих у парку сервісних фірм, отже, частиною послуг, що надаються парком. У той 
же час інноваційні центри призначені для встановлення тісних зв’язків між прилеглими 
університетами, дослідними центрами або інститутами й підприємствами для підтримки розвитку [12].  

У крупних регіонах наукові організації, технопарки, інкубатори інновацій, державні наукові 
центри, університети й вищі навчальні заклади об’єднуються у регіональні науково-виробничі 
комплекси - технополіси. 
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Під технополісом розуміється зосереджений в рамках одного регіону комплекс наукових установ 
фундаментального й прикладного характеру, вищих навчальних закладів, конструкторських й 
впроваджувальних організацій, а також ряду виробничих підприємств, орієнтованих на освоєння 
інновацій. В рамках технополісів здійснюється повний інноваційний цикл, включаючи підготовку кадрів. 
Організаційно-економічне об’єднання наукових та учбових установ різної галузевої направленості 
забезпечує всебічні дослідження, розробку та інтенсивний обмін ідеями. Невід’ємними елементами 
технополісів є «ризикові» фірми й акціонерні комерційні банки. 

Висновки з даного дослідження. Розглянуті організаційні форми інноваційних формувань, які 
створюють та реалізують у виробництві науково-технічні інновації, не вичерпують усього різноманіття 
форм організації інноваційних процесів. Відхід від принципів адміністративного управління економікою 
відкриває перспективи для розвитку й експериментування з організаційними формами, збільшення 
альтернативних варіантів реалізації того чи іншого науково-технічного нововведення. По мірі переходу 
економіки на ринкові відносини, розширяються можливості розвитку ефективних організаційних форм 
інноваційних процесів. Кінцевою метою створення інноваційної продукції є її застосування у 
виробничій сфері. Дві складові інноваційного розвитку - створення та використання інноваційної 
продукції - поєднує ринок, який визначає потребу в інноваціях, попит на них та формує ціни [2]. 

Особливістю нових організаційних форм впровадження інноваційної продукції у сільському 
господарстві є те, що вони, у преважній більшості, займаються розвитком не конкретного товару, а 
незалежного господарюючого суб'єкта. 
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Анотація 

У статті досліджено проблеми розвитку організаційних форм впровадження інноваційної 
продукції у сільському господарстві та висвітлено їх сутнісну характеристику. Визначено роль 
організаційних форм впровадження інноваційної продукції у сільському господарстві, у формуванні 
інноваційної моделі розвитку конкурентоспроможного сільського господарства. 
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фірма, інноваційна продукція. 

Аннотация 
В статье исследованы проблемы развития организационных форм внедрения инновационной 

продукции в сельском хозяйстве и отражена их сущностная характеристика. Определена роль 
организационных форм внедрения инновационной продукции в сельском хозяйстве в формировании 
инновационной модели развития конкурентоспособного сельского хозяйства. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, технопарк, инкубатор, технополис, 
венчурная фирма, инновационная продукция. 

 
Annotation 

In the article investigated the problems of development of organizational forms of introduction of 
innovative products are reflected in agriculture and reflected them essence description. The role of 
organizational forms of introduction of innovative products is certain in agriculture in forming of innovative 
model of development of competitive agriculture. 

Key words: innovative infrastructure, technopark, incubator, technopolis, venture firm, innovative 
products. 
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ОЦІНКА СУТТЄВОСТІ ПОМИЛОК В АУДИТІ 
 
Постановка проблеми. Судження про суттєвість – одне з найважливіших рішень, що 

приймаються аудитором, воно потребує досить високого професіоналізму та досвіду. Міжнародна 
практика, що сьогодні в Україні приймається за основу, вважає необхідним документування не тільки 
процедур аудиту, а і обґрунтування рішень аудитора з ризиком, що базується на використанні 
критерію суттєвості. З іншого боку, документування найбільш важливих процедур аудиту, серед яких 
розрахунки рівней суттєвості, створює базу для контролю якості перевірок. Саме тому, проблема 
наукового обґрунтування методики оцінки суттєвості в аудиті набуває особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час проблема встановлення рівня 
суттєвості в аудиті набула особливої актуальності у зв'язку з необхідністю застосування в 
аудиторській практиці Міжнародних стандартів аудиту. Цією проблематикою займаються як зарубіжні, 
так і вітчизняні вчені, такі як Аренс А., Андрєєв В. Д., Бутинець Ф. Ф., Лоббек Дж., Петрик О. А., 
Пилипенко І. І., Редько О. Ю, Сухарєва Л. О. та інші. Однак отримані результати дослідження ще не 
забезпечують в повній мірі зростаючих потреб практики. 

Постановка завдання. Метою дослідження є конкретизація методології використання 
суттєвості в аудиті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Суттєвість в аудиті це елемент організаційно-
методичного механізму забезпечення процесу здійснення перевірки та визначає концепцію 
достовірності інформації, наведеної в аудиторському висновку. Для цілей аудиту, під достовірністю 
економіко-управлінської інформації, розуміється не абсолютна точність даних, а такий ступінь їх 
точності, який дозволяє користувачеві інформації зробити на їх основі висновки про фінансовий, 
майновий стан підприємства, результатах господарської діяльності і прийняти обґрунтовані рішення, 
що базуються на цих висновках. 

Вперше поняття "суттєва інформація" з'явилось в нормативно-правовому акті, що 
регламентував аудиторську діяльність в Україні в період з 1998 р. по 2003 р., а саме в ННА 11 
"Суттєвість та її взаємозв'язок з ризиком аудиторської перевірки", відповідно до якого "інформація є 
суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів, які 
приймаються на підставі даних фінансової звітності підприємств" [1, с. 82]. 

На законодавчому рівні суттєвість вперше згадується у 2006р., лише у визначенні поняття 
аудит [2]. 

Відповідно до МСА 320 "Суттєвість в аудиті" інформація є суттєвою "…якщо її пропуск або 
неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 
фінансових звітів" [3, с. 510]. 

В Україні не всі вчені згодні взагалі з поняттям "суттєвість". Так, Бутинець Ф.Ф. вказував, що: 
"Суттєвість в аудиті придумали малограмотні зарубіжні фахівці. Аудитор, який володіє технологією 
аудиторської перевірки, зобов’язаний виявити будь – які відхилення від норм, стандартів і правил та 
фіксувати їх в аудиторському звіті. Замовник сам дасть оцінку виявленим і відображеним в звіті 
фактам, він визначить їх суттєвість і значення для нього" [4, с. 302]. 

Проте, для цілей вітчизняної аудиторської практики Редько О.Ю. визначає суттєвість як 
виявлені аудитором невідповідності (кількісні або якісні) між фактичними та встановленими 
(законодавчо або внутрішньою регламентацією) значеннями параметрів предмету перевірки, які за 
своєю суттю або кількісними розмірами створюють потенційні негативні економічні чи правові загрози 
для об’єкта перевірки (відповідальної за інформацію сторони), персоналу управління, власника 
(власників) [5, с. 83]. 

Актуальність і значущість суттєвості в аудиті пояснюються декількома причинами : 
− по-перше, принцип суттєвості допускає не приймати до уваги незначні характеристики, але вся 

важлива інформація повинна бути розкрита повністю; 
− по-друге, принцип суттєвості дозволяє визначити вплив вартості певних об'єктів 

бухгалтерського обліку на суму і структуру балансу, на фінансові результати, отже, в ході виконання 
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процедур аудиту досліджуються ті господарські операції, які значно впливають на величину активів, 
зобов’язань і фінансових результатів; 

− по-третє, і це головне, принцип суттєвості вимагає розкрити всю інформацію, що має 
важливість для її користувачів. Ця вимога торкається і формулювання аудиторського висновку про 
представлення фінансової звітності у всіх суттєвих аспектах. При цьому аудиторський висновок, як і 
сама фінансова звітність, адресований користувачам, які на основі звітної інформації приймають 
економічні рішення. 

Визначення суттєвості проводиться на етапі планування, тому що саме на цьому етапі 
визначається стратегія аудиторської перевірки, тому необхідно сфокусувати увагу аудитора на 
найзначніших аспектах фінансової звітності, оскільки рівень суттєвості безпосередньо впливає на 
обсяг майбутньої роботи і висновки, які належить зробити за наслідками аудиту. У вітчизняній науковій 
літературі розрізняють три основних рівні суттєвості помилок: 

− перший рівень – помилки, суми яких малі, а зміст незначний, тому вони не можуть впливати на 
рішення користувачів фінансової інформації. Такі помилки у фінансовій звітності вважають 
несуттєвими. У цьому разі надається безумовно-позитивний аудиторський висновок. 

− другий рівень – суттєві помилки, що впливають на прийняття користувачем тих чи інших 
рішень, однак, незважаючи на це, фінансова звітність у цілому об’єктивно відображує фінансову 
ситуацію підприємства – замовника і є релевантною. Як правило, у таких випадках складає умовно – 
позитивний висновок. 

− третій рівень – помилки в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, що ставлять під сумнів 
правильність і об’єктивність всієї фінансової звітної інформації в цілому. Покладаючись на таку 
перекручену інформацію, користувачі можуть дійти до прийняття невідповідного рішення. При 
встановленні помилок, що відповідають цьому рівню, в аудиторському висновку наводиться 
аргументована негативна думка про стан бухгалтерському обліку і фінансової звітності підприємства – 
замовника або відмова у наданні аудиторського висновку. 

У більшості країн, у тому числі в Україні, не існує єдиних правил і підходів визначення рівня 
суттєвості. Проте, найчастіше при оцінці суттєвості помилок застосовують два основних підходи: 
індуктивний та дедуктивний [6]. 

Індуктивний підхід полягає в тому, що спочатку визначають допустиму суттєвість помилок за 
окремими статтями фінансової звітності, а потім на основі узагальнення – загальну величину 
суттєвості для звітності в цілому. 

Дедуктивний підхід, навпаки, передбачає насамперед визначення загальної, "сумарної", 
величини допустимої помилки у фінансовій звітності, а потім розподіл її між конкретними її статтями. 

На визначення рівня суттєвості в аудиті впливають кількісні і якісні чинники бухгалтерської 
інформації. При цьому в одному випадку незначні в якісному відношенні помилки можуть бути 
несуттєвими в кількісному вимірі (в межах заданого рівня суттєвості), але можуть негативно вплинути 
на розвиток підприємства і мати негативні наслідки для фінансової стійкості, ділової репутації і т.д. [7]. 

На наш погляд, при оцінці результатів аудиту неможливо розділити якісний і кількісний критерій 
аспекту суттєвості. Виявлені помилки і відхилення слід оцінити в комплексі якісних і кількісних 
чинників. Якісний аспект суттєвості полягає в таких характеристиках отриманих аудиторських доказів, 
які виходять за рамки кількісного вимірювання як виявлених, так і прогнозованих помилок.  

При визначенні рівня суттєвості слід звертати увагу на такі чинники, як: 
− абсолютна величина помилки (в різних умовах вона може бути або допустимою, або 

недопустимою); 
− відносна величина помилки (відношення ймовірної помилки до базової величини, за яку 

обирається: прибуток, сума активів, сума поточних активів та ін.); 
− значущість та економічний зміст конкретної статті фінансової звітності, щодо якої визначається 

суттєвість; 
− масштаби господарської діяльності підприємства; 
− мета проведення аудиту та сподівання користувачів інформації; 
− можливість подальшого функціонування підприємства та ін. 
Для застосування суттєвості по кожному окремо взятому рахунку бухгалтерського обліку 

використовується поняття гранично припустимого розміру помилки (далі – ГПРП). Зазвичай 
припустима помилка встановлюється на рівні 50 – 70 % від запланованої суттєвості. Проте гранично 
припустима помилка не повинна бути і дуже низькою, оскільки це може привести до необґрунтованого 
завищення обсягу процедур аудиту. 

Послідовність дій аудиторів щодо визначення меж гранично припустимих сум помилок, 
виходячи з вимог МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту", наведено на рис. 1. 

Суттєвість як категорія аудиту, на нашу думку, може бути тільки відносною величиною, оскільки 
ніколи не можна виразити в гривнях те, яка величина суттєва, а яка – ні. Конкретна абсолютна 
величина помилки може бути суттєвою для невеликої фірми, а для великої та ж сума помилки може 
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не відігравати суттєвої ролі. Тому одне абсолютне значення як універсальну міру попередньої 
суттєвості для всіх випадків встановити неможливо. 

 

 
Рис. 1. Порядок оцінки рівнів суттєвості помилок у фінансовій звітності підприємства і 

послідовність дій аудитора [узагальнено автором за джерелом 8, с. 329 – 337]. 
 
Визначення межі суттєвості по контрольованих статтях фінансової звітності дає змогу виділити 

вузькі місця, які потребують досить великого відбору об’єктів для їх тестування, а отже, концентрації 
робіт на ключових напрямах. 

Висновки з проведеного дослідження. Сьогодні проблема оцінки суттєвості в аудиті придбала 
особливу актуальність у зв'язку з необхідністю застосування в аудиторській практиці Міжнародних 
стандартів аудиту та проходження зовнішнього контролю за створенням системи контролю якості на рівні 
аудиторської фірми . Значущість питань оцінки суттєвості вимагає від кожної аудиторської фірми розробки 
власної методики вибору бази суттєвості і способу розрахунку її величини. 

При цьому рівень суттєвості пропонується оцінювати з використанням показника ризику системи 
обліку, встановивши його залежність з якісним показником суттєвості. Представляється, що це 
дозволить детальніше спланувати аудиторську перевірку і об'єктивно знизити витрати. 
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Анотація 

В статті досліджено категорію суттєвості помилок в аудиті, її призначення та вплив на 
характер і зміст аудиторського висновку. 

Ключові слова: суттєвість, рівень суттєвості, помилка, гранично припустимий розмір 
помилки. 

Аннотация 
В статье исследована категория существенности ошибки в аудите в, ее назначение и 

влияние на характер и содержание аудиторского заключения. 
Ключевые слова: существенность, уровень существенности, ошибка, предельно 

допустимый размер ошибки. 
Annotation  

The article investigates the category of errors nature in the audit, its purpose and effect on the 
character and content of the auditor’s report. 

Key words: nature, nature level, the error, the maximum allowed error scale. 
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АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ  

 
Постановка проблеми. Тенденція промислового розвитку розвинутих країн XXI ст., свідчить про 

те, що автомобілебудування й надалі визначає стан економіки країни, оскільки забезпечує розвиток 
багатьох суміжних галузей, освоєння високих технологій [5 с. 34-41; 8, с. 36-45], прямим чином впливає на 
технічний прогрес і свідчить про платоспроможність, а отже, і про рівень життя населення. 

Автомобілебудівна промисловість, будучи з однієї сторони, великим споживачем матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів, з іншої – є одним із основних виробників промислової продукції. 

Обсяги виробництва автомобілебудівної продукції мають тенденцію до зростання, а саме 
виробництво до подальшої модернізації та екологічної безпеки.  

Автомобілебудування в Україні до 2008 року було одним з видів діяльності, що розвивалася 
динамічно та стабільно: щорічний приріст ринку впродовж останнього десятиліття становив 25 %. 
Ситуація змінилась у 2008 році, внаслідок світової економічної кризи відбулося зниження обсягів 
виробництва, як в цілому, так і в розрізі окремих сегментів [3, с. 37]. Тому, аналізування пропозиції на 
ринку продукції автомобілебудування в Україні є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні напрацювання з дослідження впливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників на діяльність підприємств для ефективної організації його діяльності й 
досягнення стабільного розвитку, висвітлено у працях таких учених: І. Ансоффа, Дж. Белла, 
Б. Вольдера, О. Виханського, У. Ділла, А. Зуб, Н. Корольова, Ф. Котлера, С. Кузнецова, А. Люкшинова, 
В. Маркова, А. Петрова, М. Саєнко, А. Томпсона та інших.  

Серед українських та російських вчених-економістів, праці яких пов’язані з вивченням 
економічного потенціалу і розвитком автомобілебудування в Україні, заслуговують на увагу 
дослідження К. Гапотченко, Г. Кіндрацької, О. Ломакіної, Н. Мартиненко, М. Мостового, В. Нємцова, 
А. Семенова, Г. Семенова, В. Ченцова, А. Шегди, І. Ямпольської та ін. 

Однак зміни, що відбуваються в сучасній економіці дедалі більше потребують вивчення питань, 
які відповідали б сучасним умовам розвитку підприємств автомобілебудування і світовим тенденціям 
розвитку економіки. 

Постановка завдання. Метою дослідження є аналізування і побудова рядів динаміки 
пропозиції на вітчизняному ринку автомобілебудування впродовж 2003-2009 років, обґрунтування 
впливу суттєвих факторів на виробництво продукції та визначення тенденції їх дії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними постачальниками автомобілебудівної 
продукції на ринок України є іноземні виробники, продукція яких, витісняючи вітчизняні підприємства 
на ринку, обмежує прибутковість українських товаровиробників. Питома вага імпорту в 2009 році на 
ринку становить 63 відсотки.  

Однак і між вітчизняними виробниками загострюється конкурентна боротьба за збільшення частки 
ринку. За експертними оцінками, близько 27,7 відсотків ринку продукції автомобілебудування, серед 
вітчизняних виробників, контролюється двома виробниками, 12 % ринку поділяють між собою інші компанії 
[7, с. 154]. Лідерами вітчизняного ринку за обсягами виробництва є підприємство ЗАТ «ЗАЗ» (66,9 %) і 
Корпорація «Богдан» (21,32 %). Найближчими конкурентами вище згаданих виробників є ЗАТ «Єврокар» і 
ВАТ «КрАСЗ», частка яких, за оцінками експертів, перевищує 5 відсотків. 

За структурою виробництва більшість вітчизняних підприємств спеціалізовані. Однак для 
забезпечення сталого розвитку та конкурентних переваг, вони намагаються утримувати технологічну 
та виробничу спроможність випуску продукції різних сегментів. Лідерами за номенклатурними 
позиціями є підприємства ЗАТ «ЗАЗ» і Корпорація «Богдан».  

Запорізьким автозаводом у 2009 році вироблено 46176 од. продукції автомобілебудування, тоді 
як в 2007 і в 2008 рр. ці цифри становили 282311 і 257607 од. (611% і 558 %) відповідно. Це єдине 
підприємство в Україні, що використовує повний цикл виготовлення легкових автомобілів. 

Корпорація «Богдан» починаючи з 2007 року щороку нарощує обсяги продажу мікроавтобусів. У 
2008 році 50 % цієї продукції експортувалась. Однак в 2009 році обсяги виробництва в цілому, в 
порівнянні з 2007 роком, знизилися на 25 %, і становили 43474 одиниць. 
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Автомобілебудівні підприємства, що займають незначну частку у виробництві є 
вузькоспеціалізованими. Так підприємство ХК «АвтоКрАЗ» випускає лише вантажні автомобілі. На 
випуску автобусів спеціалізуються: ХАЗ «Анто-Рус», ВАТ «Часівоярський ремзавод», ЗАТ «Чернігів-
автозавод». Обсяги виробництва останніх в 2009 році становили 15, 432, 82 одиниць відповідно, що у 
відношенні до 2007 року становить 10,9 %, 32,6 %, 6,6 %. 

Динаміку обсягів виробництва продукції автомобілебудування в Україні у 2003 – 2009 рр. 
відображено в табл. 1.  

Таблиця 1 
Динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні у 2003 – 2009 роках, тис. од. 

 
Рік 

Показник 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Виробництво автомобілебудівної 
продукції в т.ч. 

105,238 187,359 212,516 289,787 403,17 425,765 70,448 

Легкові автомобілі 101,3 171,7 192,0 267,5 380,0 401,8 65,7 

Вантажні автомобілі 1,265 12,897 15,642 14,648 14,087 13,923 3,275 

Автобуси  2,673 2,762 4,874 7,639 9,083 10,042 1,473 
 
Динаміка виробництва автомобілебудівної продукції в Україні у 2003-2009 роках свідчить про 

значне зростання обсягів виробництва (зокрема легкових автомобілів). Найвищого рівня виробництво 
автомобілебудування досягнуло у 2008 році. Однак внаслідок загострення фінансової кризи 2008 
року, у 2009 році ринок виробництва автомобілебудування зменшився порівняно з попереднім роком 
на 84 %. Суттєво зменшилися обсяги виробництва всіх видів номенклатурних груп, зокрема обсяги 
виробництва легкових, вантажних автомобілів та автобусів склали 65500, 2363 і 1526одиниць, що в 
6,1, в 4,25 і в 6,8 рази менше показників 2008 року відповідно. Сальдо торгівельного балансу склало 
приблизно 600 млн. доларів зі знаком мінус. 

Таким чином, кон’юнктура ринку автомобілебудівної продукції в 2008-2009 роках 
характеризувалась як несприятлива, з тенденцією до погіршення.  

Проте у 2010 році заклалися основи до позитивних зрушень, ділова активність на ринку 
автомобілебудування повільно пожвавилася. У порівнянні з 2009 роком, обсяги виробництва продукції 
автомобілебудування в 2010 році збільшились на 19 % до 82,814 тис. од., зокрема:  

– виробництво легкових автомобілів – на 14,6 %, до 75,3 тис. од;  

– виробництво вантажних автомобілів – в 2,2 рази, до 5,129 тис. од.;  

– виробництво автобусів – на 76 %, до 2,683 тис. од. за рахунок зростання експорту і 
збільшенню замовлень з боку ініціаторів підготовки до чемпіонату Європи з футболу. 

Серед причин, що мали вирішальний вплив на стан автомобілебудування на початку 2009 року 
слід зазначити світову фінансову кризу 2008 року, яка спровокувала кризову ситуацію в країні, а отже, 
і спад всього виробництва; високу конкуренцію зі сторони іноземних виробників; відсутність 
кредитування; зростання рівня безробіття та, як наслідок, низький споживчий попит. 

Найбільші обсяги у структурі виробництва автомобілебудування займають легкові автомобілі 
(80 %). Продукція даного сектору переважно призначена для потреб внутрішнього ринку, причому 
виробники все більше приділяють увагу середньому і економічному класу легкових автомобілів. 
Найбільшими виробниками легкових автомобілів залишаються «Запорізький автозавод» і корпорація 
«Богдан», які забезпечують більше 80 % вітчизняного виробництва цього виду техніки.  

Другим за сектором ринку автомобілебудування є сегмент вантажних автомобілів (15 %). Продукція 
цього сегменту виробляється переважно для потреб виробництва і призначене для реалізації, як на 
зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. За темпами зростання у 2009 році виробництво вантажних 
автомобілів посідає перше місце, обійшовши навіть сектор легкових автомобілів.  

У виробництві вантажних автомобілів лідерами є «Запорізький автозавод»(59 %), Корпорація 
«Богдан»(майже 20%) і єдиний в Україні виробник важкої продукції автомобілебудування ХК 
«АвтоКрАЗ» (19 % загального обсягу виробництва вантажних автомобілів).  

Менші обсяги притаманні сектору виробництва автобусів: близько 5% ринку або 1473 од 
автобусів проти 3275 од. вантажних автомобілів у 2009 році. 

Головними виробниками автобусів серед вітчизняних підприємств є: Корпорація «Богдан» 
(42 %), ВАТ «Часівоярський ремзавод» (29 %), ЗАТ «Чернігів-автозавод» (5,6 %). За даними 
«Укравтопрому», в 2009 році практично не працювали холдинг «ЛАЗ» (в 2008 році випустив 107 од.), 
автозавод «Випос» (67 од.), а також Бориспільський автозавод (БАЗ, в 2008 році – 2,46 тис. од).  

Таким чином, проведений в нашому дослідженні аналіз динаміки обсягів виробництва 
автомобілебудування та темпів їх росту свідчить, що в цілому для продукції автомобілебудування до  2008 
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року притаманна тенденція до зростання обсягів виробництва, з 2008 до 2009 року – спад, а з 2010 року 
помітне пожвавлення. Хоч в розрізі номенклатури спостерігаються певні відмінності в тенденції розвитку, 
що пояснюється особливостями впливу кон’юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків. 

Проаналізувати особливості формування кон’юнктури ринку автомобілебудування, визначити 
його характеристику неможливо без визначення типу ринку та гостроти конкуренції на ньому [2, с. 187-
189; 6, с. 385]. Проведені розрахунки показника динаміки ринку, який характеризує тенденції розвитку 
автомобілебудування, свідчать, що обсяг виробництва продукції автомобілебудування України в 
цілому і в розрізі основних сегментів виробництва продукції, у 2003-2008 роках зростав, в 2006 році – 
проявляв ознаки стагнації.  

З метою оцінки рівня монополізації ринку розраховано рівень та індекс концентрації виробників. 
Дослідження показали, що індекс концентрації ринку автомобілебудівної продукції становить 36,56 %, 
а рівень концентрації дорівнює 682,59. Обчислені значення дають можливість зробити висновок, що 
для автомобілебудування притаманний низький рівень конкуренції. Висока інтенсивність конкуренції 
спостерігається у сегменті вантажних автомобілів, що пов’язано зі зростанням обсягу експорту, 
переважно в країни СНГ.  

Провівши і узагальнивши дослідження відносно безпеки підприємств-виробників 
автомобілебудівної продукції на ринку України, можна зробити висновок, що їх становище можна 
визначити як безпечне. Хоча на ринку є лідери, які можуть монополізувати його. 

Проведені розрахунки темпів приросту ринкової частки кожного підприємства 
автомобілебудування показали, що мінімальний темп притаманний ЗАТ «ЗКТ» (ЛАЗ), ХАЗ «Анто-Рус», 
«ВІПОС», а максимальний – ВАТ «Часівоярському ремзаводу». Розраховані величини середнього 

квадратичного відхилення ( = 0,66) і середнього приросту ринкової частки (Tc = - 76 %) свідчать, про 
втрату ведучими підприємствами автомобілебудування позицій на ринку протягом останніх років. 

Так як інформація про розподіл часток ринку між іноземними підприємствами відсутня, а вплив її 
на кон’юнктуру є значним, то для оцінки ринкових часток між конкурентами розраховано значення 
індексу концентрації. 

Різке зростання індексу Лінда для двох, трьох і чотирьох найбільших вітчизняних підприємств, 
що становить 314,1 %, 658,9 % і 687,1 % відповідно, свідчить про наявність суттєвих диспропорцій в 
розподілі часток між основними виробниками ринку.  

Таким чином, варто відмітити, що вітчизняні автомобілебудівні підприємства працюють на 
олігополістичному ринку, з низькою концентрацією і слабкою конкуренцією. Однак, їм характерні 
конкурентні позиції, що швидко поліпшується. Аутсайдерами ринку є підприємства ЗАТ «ЗКТ» (ЛАЗ), 
ХАЗ «Анто-Рус» та автомобільний завод «Віпос». 

Динаміку обсягів виробництва автомобілебудування (на прикладі легкових автомобілів) 
найкраще описує поліном четвертого степеня: 

 
          y = -5,0625x4 + 68,397x3 - 309,54x2 + 596,79x - 249,43 ,      (1) 

де х – номер року. 
 
Для виявлення тенденцій обсягів виробництва [1, с. 214; 4, с. 286] легкових автомобілів 

побудовано трендову модель, їх динаміки протягом 2003-2009 років (рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка обсягів виробництва легкових автомобілів в Україні  

у 2003 – 2009 рр., тис.од. 
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Коефіцієнт апроксимації обсягів виробництва легкових автомобілів, що показує рівень 
усталеності розвитку ринку в часі і характеризується відхиленням фактичних рівнів від основних 
тенденцій, дорівнює 0,38 %, і свідчить, що для обсягів виробництва легкових автомобілів за 2003-2009 
роки притаманні незначні відхиленні від тренду. 

Потенційна можливість виробництва продукції автомобілебудування протягом досліджуваного 
періоду (М2008 = 836,5; М2009 = 137,7) знижується. 

Щодо обсягу експорту вітчизняної продукції автомобілебудування, можемо спостерігати його 
ріст протягом 2005-2006 років (з 59 % до +213%). В період 2005-2008 років намітилась тенденція до 
збільшення частки покриття експортом імпорту, однак у 2008-2009 роках цей показник знизився і 
складав + 4 % і - 74 % відповідно. В цілому, впродовж 2003-2009 років, експорт продукції 
автомобілебудування збільшився на 543 відсотки, зокрема впродовж 2003 – 2008 років експорт 
легкових автомобілів зріс в 20, автобусів у 11,7, вантажних автомобілів – у 1,1 рази відповідно. У 2009 
році обсяг експорту легкових автомобілів склав близько 30%, вантажних – близько 54%, а автобусів – 
лише 2 % всього обсягу виробленої продукції автомобілебудування. 

У 2003-2009 роках продукція автомобілебудування експортувалась до понад 20 країн світу. 
Найбільшими експортерами легкових автомобілів є Росія (94,78%) і Азербайджан (3,03%); вантажних 
автомобілів – Сирія (34,6%), Росія (16,2%) і Туркменістан (10,8%); автобусів – Росія (72,7%) і Вірменія 
(10,2%). 

Галузі вдалося зберегти колишні ринки збуту: країни ближнього зарубіжжя, Східної Європи, 
середньої Азії з усіх номенклатурних позицій. 

Однак темпи приросту імпорту перевищують темпи приросту експорту, тобто значна частка 
споживачів надає перевагу автомобілям іноземного виробництва. Частка економічно розвинених країн 
у вітчизняному експорті автомобілебудівної продукції в 2009 році становила 24,12%, а частка країн 
СНД – близько 21 %. 

Висновки з проведеного дослідження. Протягом досліджуваного періоду загальне зростання 
обсягів виробництва автомобілебудування мало тенденцію до нестійкого розвитку: підйоми чергувалися зі 
спадами, прискорення зі сповільненням. Найстійкішим є виробництво легкових автомобілів.  

Кон’юнктура на ринку продукції автомобілебудування є несприятлива з тенденцією до 
погіршення. Індекс Лінда свідчить про наявність суттєвих диспропорцій в розподілі часток вітчизняних 
виробників, хоча становище підприємств можна назвати відносно безпечним.  

Для вітчизняного ринку продукції автомобілебудування характерні низький рівень конкуренції та 
низька концентрація ринку, однак є лідер, який спроможний його монополізувати. 

Дедалі більше загострюється конкуренція між вітчизняними та іноземними виробниками. Тому 
основним завданням вітчизняних автомобілебудівних підприємств є прискорення розвитку 
виробництва і насичення ринку високоякісною технікою з поступовим виходом на світовий ринок.  
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Анотація 
У статті розглянуто аналізування пропозиції на ринку продукції автомобілебудування 

впродовж 2003-2009 років. Побудовані і проаналізовані ряди динаміки. Проведено аналіз впливу 
суттєвих факторів та визначення тенденції їх дії. Для виявлення загальної тенденції споживчого 
попиту на продукцію автомобілебудування в Україні побудована і перевірена на адекватність 
трендова модель. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены анализ предложения на рынке продукции автомобилестроения на 
протяжении 2003-2009 годов. Построены и проанализированы ряды динамики. Проведен анализ 
влияния существенных факторов и определение тенденции их действия. Для выявления общей 
тенденции потребительского спроса на продукцию автомобилестроения в Украине построена и 
проверена на адекватность трендовая модель.  

Ключевые слова: ряд динамики, аналитические показатели динамики: абсолютный 
прирост, средний абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, адекватность модели. 

 
Annotation 

The article deals with analysis of supply of automotive products for 2003 - 2009 years. Constructed 
and analyzed series speakers. The analysis of the impact of significant factors and identify trends in their 
actions. To identify general trends in consumer demand for automobiles in Ukraine is built and tested on the 
adequacy of the trend model.   

Key words number of speakers, analytical performance dynamics: the absolute increase, the average 
absolute increase, growth rate, growth rate, the adequacy of the model. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ 
ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Вже другий рік в Україні функціонує Податковий Кодекс, яким були 

внесені зміни до всіх податків. Особливим виключенням був єдиний податок, стосовно якого зміни 
були майже відсутні. Проте, 4 листопада 2011 року Верховна Рада прийняла Закон №4014–VI «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності» [7].  

Нововведення полягають в тому, що суб’єктів спрощеної системи оподаткування розділили на 
декілька груп. Фізичних осіб-підприємців, залежно від специфіки діяльності, поділили на 3 групи 
(категорії), для юридичних осіб створили окрему групу: 

– до І та ІІ віднесли власників бізнесу, які надають послуги населенню (наприклад, перукарні, 
салони краси, майстерні, ринкові торговці, власники невеличких крамничок, та інші дрібні підприємці), 
які займають близько 65-70% від всіх підприємців на спрощеній системі оподаткування;  

– до ІІІ групи відокремили підприємців, які працюють з підприємцями та юридичними особами, 
що оподатковуються на загальній системі оподаткування; 

– до ІV групи віднесли юридичних осіб платників податку на спрощеній системі оподаткування; 
Особливе відокремлене місце займають фізичні особи (не підприємці), які при несистематичній 

реалізації продукції повинні отримувати короткотермінове свідоцтво платника. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання з оподаткування, обліку та звітності за 

спрощеною системою досліджували такі науковці, як А. Василенко, Є. Губар, І. Зоріна, І. Шершун та 
інші. Зокрема, А. Василенко досліджував вигоди та переваги застосування єдиного податку [1, с. 4], а 
І. Шершун – питання обліку доходів, витрат і формування звітності за єдиним податком. Проте, у 
зв’язку із постійними змінами та доповненнями до Податкового кодексу України (ПКУ), не було 
розглянуто ряд нововведень щодо застосування спрощеної системи оподаткування. 

Постановка завдання. Основною метою даної статті є дослідження особливостей 
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності як фізичними, так і юридичними 
особами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 1 січня 2012 р. спрощену систему 
оподаткування можуть обрати юридичні та фізичні особи, які відповідають двом критеріям. 

Критерій 1. Обсяг доходу платника єдиного податку за календарний рік і кількість найманих 
працівників: 
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– для фізичних осіб-підприємців кількість працівників, із якими одночасно укладено трудові 
договори, не може бути більше 20 осіб, а обсяг доходів платника єдиного податку за поточний 
календарний рік – не вище за 3 млн. грн.; 

– для юридичних осіб середньооблікова чисельність працівників не має перевищувати 50 осіб, а 
обсяг доходу платника єдиного податку за поточний календарний рік не може бути більшим за 
5 млн. грн. 

На зміну звичному для кожного платника єдиного податку терміну «виручка від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)» прийшов «доход платника єдиного податку». Юридичні та фізичні 
особи-підприємці визначають його як при обчисленні об’єкта обкладення єдиним податком, так і для 
перевірки/набуття права працювати на спрощеній системі оподаткування (п. 292.14 ПКУ [5]).  

Доходом фізичної особи-підприємця вважають доход, отриманий упродовж податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), а також у матеріальній або 
нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 ПКУ [5]. 

Не зараховують до доходу фізичної особи-платника єдиного податку: 
– проценти; 
– дивіденди; 
– роялті; 
– страхові виплати і відшкодування; 
– доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності 

фізичній особі, та яке вона використовує у власній господарській діяльності. 
Останній вид доходів визначений недосконало, оскільки товари також належать до рухомого 

майна, але абсурдно стверджувати, що доход від їх продажу не відносять до доходу платника єдиного 
податку [2]. 

Доход юридичної особи-платника єдиного податку – це будь-який доход, ураховуючи доход його 
представництв, філій, відділень, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі 
(готівковій та/або безготівковій), а також матеріальній або нематеріальній формі, визначеній у п. 292.3 
ПКУ [5]. 

Під доходами, отриманими платником єдиного податку у матеріальній та нематеріальній формі 
слід розуміти суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності та вартість 
безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).  

Надходження, які не належать до доходу платника єдиного податку: 
– суми ПДВ; 
– кошти, отримані за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника 

єдиного податку; 
– поворотна фінансова допомога, одержана та повернена упродовж 12 календарних місяців із 

дня її отримання; 
– отримані кредити; 
– цільові кошти, що надійшли від Пенсійного та інших соціальних фондів, із бюджетів або 

державних цільових фондів, у тому числі у межах державних або місцевих програм; 
– суми авансу, передоплати, що повертають покупцю товару (робіт, послуг) – єдиннику та/або 

повертає платник єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається 
внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів; 

– оплата за товари (роботи, послуги), реалізовані в період сплати інших податків і зборів, 
установлених ПКУ якщо їхню вартість зарахували до доходу юридичні особи в разі обчислення 
податку на прибуток або загального оподатковуваного доходу фізичної особи-підприємця;  

– суми ПДВ, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених 
(поставлених) у період сплати інших податків і зборів; 

– суми коштів та вартість майна, внесені до статутного капіталу платника єдиного податку; 
– надмірно сплачені податки, збори та суми єдиного внеску, що повертають єдиннику з бюджетів 

або державних цільових фондів; 
– дивіденди, отримані юридичною особою-платником єдиного податку, оподатковані в порядку, 

визначеному ПКУ. 
Розглянемо порядок визначення середньооблікової чисельності працівників. Юридичні особи, 

які бажають бути на спрощеній системі оподаткування, мають дотримуватися вимог щодо 
середньооблікової кількості працівників (далі – СКП). Починаючи з 01.01.2012 р., СКП за 2011 рік у 
юридичних осіб не повинна перевищувати 50 осіб. Розрахований показник суб’єкта господарювання 
потрібно вказати в заяві щодо переходу на спрощену систему оподаткування. 

Так, згідно з пп. 14.1.227 ПКУ [5] СКП визначають за методикою, затвердженою органом 
статистики, але з урахуванням умов, записаних у пп. 14.1.227 ПКУ Оскільки окремої методики 
розрахунку такого показника для платників єдиного податку немає, у розрахунках доведеться 
керуватися Інструкцією № 286 та дотримуватися таких правил: 
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1) враховувати всіх фізичних осіб, які працюють у юридичної особи. До таких співробітників, як і 
раніше за ст. 1 Указу № 727, відносять тих, хто працює: 

– за основним місцем роботи; 
– за зовнішнім сумісництвом; 
– за цивільно-правовими договорами; 
– у представництвах, філіях, відділеннях та інших відокремлених підрозділах суб’єкта 

господарювання (пп. 14.1.227 ПКУ [5]). 
2) враховувати усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими 

договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць (пп. 14.1.227 ПКУ [5]); 
3) не брати до уваги тих співробітників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та 

пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством 
віку. Таке правило випливає не тільки з пп. 3.2.2 Інструкції № 286, воно тепер прописано й у пп. 
14.1.227 ПКУ. 

Фізичним особам-підприємцям, які бажають бути спрощенцями, потрібно, як і раніше, стежити за 
кількістю осіб, що одночасно перебувають із ними в трудових відносинах. 

Згідно зі ст. 1 Указу № 727, із підприємцем-платником єдиного податку протягом року в трудових 
відносинах могли перебувати не більше 10 осіб. Якщо одна з працівників підприємця йшла в декретну 
відпустку або відпустку по догляду за дитиною до 3-х (6-ти) років, її вказували в розрахунку 
чисельності працівників підприємця-єдинника. Тому платник податку не міг на період таких відпусток 
укласти строковий трудовий договір на цю посаду з іншим працівником. Інакше з підприємцем у 
трудових відносинах перебувало більше співробітників, і йому довелося б перейти на загальну 
систему.  

У пп. 291.4.1 ПКУ [5] зазначено інший варіант: «При розрахунку загальної кількості осіб, які 
перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не 
враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у 
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку». 

Критерій 2. Фізична або юридична особа-підприємець є резидентом України, відповідає умовам 
щодо складу засновників і не провадить діяльності, здійснення якої унеможливлює застосування 
спрощеної системи оподаткування (п.п. 291.5, 291.6 ПКУ [5]). 

Для сплати податку потрібно знати: хто його сплачує (платника податку), з чого сплачують 
(об’єкт оподаткування) та який його розмір (ставка).  

Детальна класифікація платників єдиного податку наведена у табл. 1. 
Коли платники єдиного податку першої та другої груп здійснюють декілька видів господарської 

діяльності, застосовують максимальну ставку єдиного податку, встановлену для таких видів 
діяльності. 

Податковий облік необхідно вести як фізичним, так і юридичним особам. Істотних змін зазнала 
лише його форма. Так, фізичні особи-платники єдиного податку з 1 січня 2012 року, як і раніше, не 
зобов’язані вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності. Також їм немає потреби 
здійснювати й товарний облік. Як і раніше, увесь облік у них буде відображено в Книзі обліку доходів і 
витрат. Для фізичних осіб-платників єдиного податку із 1, 2 і 3 (неПДВшників) груп треба обліковувати 
в ній лише доходи за підсумками кожного дня, у якому їх отримано. Витрати туди вписувати їм не 
потрібно, але потрібно мати документи на весь товар, що реалізується. 

Фізичним особам-єдинникам – платникам ПДВ із групи 3 доведеться вести в Книзі облік не 
тільки доходів, але й витрат. Логіка такої потреби викликана їхнім ПДВшним статусом. Адже 
нарахування податкового кредиту можливе лише щодо придбаних товарів і послуг, які використовують 
у господарській діяльності. Простежити дотримання цього правила допоможуть тільки дані обліку 
витрат у Книзі обліку доходів і витрат. 

Юридичні особи-платники єдиного податку з 1 січня 2012 року не ведуть Книгу обліку доходів і 
витрат. Для виконання всіх норм ПКУ їм достатньо буде бухгалтерського обліку. Головна особливість 
бухгалтерського обліку витрат і доходів у юридичних осіб-єдинників – можливість ведення спрощеного 
бухгалтерського обліку доходів і витрат із метою обчислення об’єкта обкладення єдиним податком за 
П(С)БО 25 [8] та Методичними рекомендаціями № 720 [4] (п. 44.2 ПКУ). Вони мають право вести 
бухгалтерський облік без подвійного запису й здавати спрощену фінансову звітність. Але це 
стосується лише не платників ПДВ, які сплачують єдиний податок за ставкою 5%. (ч. 3 ст. 3 Закону бух 
облік [6], п. 9 р. 1 П(С)БО 25 [5]). 

Річна фінансова звітність платників єдиного податку без подвійного запису складатиметься зі 
Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва,який утворюють ф. № 1-мс «Баланс» 
та ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати». 
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Таблиця 1 
Класифікація платників єдиного податку 

 

Категорія 
платника 

Кількість 
працівників, 

чол. 

Обсяг 
доходу на 
рік, грн. 

Об’єкт 
оподаткування 

Ставка 
податку 

Термін 
сплати 

Звіт-
ність 

Фізичні особи з 
короткострокови-
ми свідоцтвами 

0 

Одноразово 
не більше  

 25 розмірів 
мінімальної 
заробітної 
плати 

Мінімальна 
заробітна плата 
на 1 січня 
звітного 

податкового року 

За день 
ставка 
податку  
 – 1% від 
мінімальної 
заробітної 
плати на  
 1 січня 
звітного 
року 

До 
подання 
заяви на 
отримання 
свідоцтва 

– 

І (фізичні особи-
підприємці) 

0 150 000 

Мінімальна 
заробітна плата 
на 1 січня 
звітного 

податкового року 

1-10% 
мінімальної 
заробітної 
плати 

авансом 
не пізніше 
20 числа 
поточного 
місяця 

Раз на 
рік 

ІІ (фізичні особи-
підприємці) 0-10 1 000 000 

Мінімальна 
заробітна плата 
на 1 січня 
звітного 

податкового року 

2-20% 
мінімальної 
заробітної 
плати 

авансом 
не пізніше 
20 числа 
поточного 
місяця 

Раз на 
квартал 

ІІІ (фізичні особи-
підприємці) 0-10 3 000 000 

5%  
 від доходу 

 або  
 ПДВ+3%  

 від доходу 

протягом 
10 днів 
після 
подання 
декларації 

Раз на 
квартал 

ІV (юридичні особи 
– суб’єкти 

господарювання 
будь-якої 

організаційно-
правової форми) 

0-50 5 000 000 

Доход, отриманий 
протягом 
податкового 

(звітного) періоду: 
1. У грошовій 

формі (готівковій 
та/або 

безготівковій); 
2. У вигляді 
кредиторської 
заборгованості, 
за якою минув 
строк позовної 
давності та 
вартість 

безоплатно 
отриманих 

протягом звітного 
періоду товарів 

(послуг) 

5%  
 від доходу 

 або  
 ПДВ+3%  

 від доходу 

протягом 
10 днів 
після 
подання 
декларації 

Раз на 
квартал 

 
Щодо юридичних осіб-платників єдиного податку на ставці 3% – платників ПДВ, то їм 

доведеться застосовувати подвійний запис, але облік їм можна вести за спрощеним Планом рахунків. 
Їх річною фінансовою звітністю є Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який включає 
ф. № 1–м «Баланс» і ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати». 

Висновки з проведеного дослідження. Нововведення щодо застосування спрощеної системи 
оподаткування та обліку включають наступне: 

– сутність єдиного податку дещо змінилась, оскільки він вже не є «єдиним» для підприємців з 
відносно однаковими умовами; 

– сутність спрощеної системи для платників ІІІ категорії достатньо ускладнена, оскільки без 
бухгалтера обрахувати та здати звітність з ПДВ досить складно. Отже, багатьом підприємцям з цієї 
категорії слід почати пошук бухгалтера, або ж самостійно вивчити відповідний розділ Податкового 
Кодексу з подальшим моніторингом відповідних змін у законодавстві;  

– зміни надали змогу підприємцям співпрацювати з юридичними особами та «враховуватися» 
до витрат, але «ціною» сплати податку у розмірі 3-5% від доходу; 

– «спрощенцям» збільшили максимальний розмір доходу за рік у розрізі категорій, але 
одночасно обмежили коло осіб, з якими можливо здійснювати підприємницьку діяльність та одночасно 
збільшили ставку податку; 
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– звіт спрощенців завдяки нововведенням набув статусу «податкової декларації», отже, тепер 
за його неподання податківці можуть застосувати штрафні санкції 1020 грн. за кожну другу та наступну 
ненадану декларацію [3]. 

Однак, так чи інакше, кожен з підприємців може вже сьогодні проаналізувати відповідні зміни у 
законодавстві та прийняти відповідні рішення. 
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Анотація 
У статті розглянуто особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності починаючи з 1 січня 2012 року. Досліджено класифікацію платників податку згідно 
вимог Податкового кодексу України. 

Ключові слова: спрощена система оподаткування, платник єдиного податку, доход, 
середньооблікова чисельність, книга обліку доходів і витрат. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены особенности применения упрощенной системы налогообложения, 
учета и отчетности, начиная с 1 января 2012 года. Исследовано классификацию плательщиков 
налога согласно требований Налогового кодекса Украины.  

Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, плательщик единого налога, 
доход, среднеучётная численность, книга учета доходов и затрат. 

 
Annotation 

The features of application of the simplified system of taxation, account and accounting are 
considered in the article, beginning from January, 1, 2012. Investigational classification of payers of tax in 
obedience to the requirements of the Internal revenue code of Ukraine.  

Key words: simplified system of taxation, payer of the united tax, profit, middle registration quantity, 
book of record of profits and charges. 
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КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  
ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 

 
Постановка проблеми. Вирішити актуальні економічні проблеми неможливо без отримання 

позитивного фінансового результату, який є необхідною умовою розвитку підприємства, що сприяє 
розвитку металургійної галузі в цілому.  

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах 
відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію 
фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та 
фінансових рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання аналізу фінансового стану 
висвітлювались у працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли 
А. М. Поддєрьогін [8], Г. М. Лазаренкова [1], Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко, М. Я. Коробов [7]. 
Проте питання аналізу фінансового стану підприємств залишаються актуальними та потребують 
нагального вирішення.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення особливостей аналізу фінансового стану 
підприємств та формування пропозицій щодо його покращення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відкрите акціонерне товариство «Запорізький 
металургійний комбінат «Запоріжсталь» сьогодні – індустріальний гігант, що має повний 
металургійний цикл виробництва – від агломерату до листового холодного прокату. 

ВАТ «Запорiжсталь» ввiйшло до четвiрки найбiльших металургiйних пiдприємств України з 
обсягiв виробництва. Частка комбiнату у 2010р. у виробництвi сталi в Українi складає 10,5%. 

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, підприємство має 
забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність 
безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, 
власниками, найманими працівниками [6].  

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками 
характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства 
можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступень 
раціональності їх розміщення для здійснення ефективності господарської діяльності та своєчасного 
проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [3].  

Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання 
фінансового плану і поповнення в міру виникнення  потреби власного обороту капіталу за рахунок 
прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів (активів) [4].   

Основні показники (коефіцієнти), що характеризують фінансовий стан підприємства, можна 
об’єднати в три групи:  

− ділової активності (оборотності); 
− платоспроможності (фінансової стійкості); 
− ліквідності (поточної платоспроможності). 
Ці показники розраховуються за даними балансу підприємства і звіту про фінансові результати [2]. 
Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах – частка обігових коштів у виробничій 

сфері: 

 ЧО.В.Ф. =
активиОборотні

фондивиробничіОборотні
=

270.260.,1

270.120.100.,1

рр№Форма

ррр№Форма

+
++

                     (1) 

 
Збільшення цього показника свідчить про збільшення оборотних коштів, що дуже позитивно 

впливає на виробництво особливо за умов інфляції. 
Частка основних засобів в активах – частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті 

балансу. Згідно з нормативними документами під активною частиною основних засобів розуміють 
машини, обладнання і транспортні засобів. Напрямок позитивних змін – зменшення за умов незмінних 
або зростаючих обсягів реалізації [5].  
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                    ЧО.З.=
280.,1

030.,1

р№Форма

р№Форма

Активи

засобівосновнихвартістьЗалишкова =                                     (2) 

 
Коефіцієнт зносу основних засобів – рівень фізичного та морального оновлення основних 

фондів. Використовується як характеристика стану основних засобів. Напрямок позитивних змін – 
зменшення.  

 

                       КЗН.=
031.,1

032.,1

р№Форма

р№Форма

засобівосновнихвартістьПервина

засобівосновнихЗнос =                           (3) 

 
Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність уведення в дію нових 

основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній 
вартості основних фондів на кінець звітного періоду. 

Кон.=
031.,1.

)031.(1.

р№Ф

рпозбільшення№Ф

вартістьПервісна

ОЗвартостіперіодзвітнийзаЗбільшення =              (4) 

 
Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах – частка фінансових (портфельних) 

інвестицій у валюті балансу. Напрямок позитивних змін – збільшення доходів від фінансових 
інвестицій.  

                     ЧД.Ф.=
280.,1

045.040.,1

р№Форма

рр№Форма

Активи

інвестиціїфінансовіовіДовгострок +=             (5) 

 
Частка оборотних виробничих активів – частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу. 

Напрямок позитивних змін – збільшення. 
 

       ЧО.В.А.=
280.,1

270.120.100.,1

р№Форма

ррр№Форма

Активи

фондивиробничіОборотні ++=            (6) 

 
Коефіцієнт мобільності активів – визначає скільки обігових коштів припадає на одиницю 

необігових. Напрямок позитивних змін – збільшення. 
 

                   КМоб.=
активиНемобільні

активиМобільні
=

080.,1

270.260.,1

р№Форма

рр№Форма +
           (7) 

Узагальнено розраховані показники стану підприємства за даними фінансової звітності в табл. 1. 
Таблиця 1 

Показники ділової активності ВАТ «Запоріжсталь» за 2009-2010 р. 
 

Рік  № 
з/п Показник 

2009 2010 
1 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах  0,22 0,27 
2 Частка основних засобів в активах  0,23 0,2 
3 Коефіцієнт зносу основних засобів  0,56 0,6 
4 Коефіцієнт оновлення основних засобів  1,041 0,007 
5 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах  0,309 0,29 
6 Частка оборотних виробничих активів  0,065 0,09 
7 Коефіцієнт мобільності активів  0,395 0,2 

 
Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами показує абсолютну можливість 

перетворення активів у ліквідні кошти: 
 

        КЗ.В.К.=
активиОборотні

коштиобіговіВласні
=

270.260.,1

080.430.380.,1

рр№Форма

ррр№Форма

+
−+

>0,1             (8) 

 
Маневреність робочого капіталу – визначає частку запасів у власних обігових коштах; обмежує 

свободу маневру власними коштами. Напрямок позитивних змін – зменшення, тому що збільшення 
запасів призводить до уповільнення оборотності обігових коштів . 
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Мр.к.=
капіталРобочий

Запаси
=

630.620.270.260.,1

)140.100.(,1

рррр№Форма

рр№Форма

−−+
+∑

  (9) 

 
Маневреність власних обігових коштів – частка абсолютно ліквідних активів у власних обігових 

коштах; забезпечує свободу фінансового маневру. Напрямок позитивних змін – збільшення. 
 

Мв.о.к.=
коштиобіговіВласні

Кошти
=

080.430.380.,1

240.230.,1

ррр№Форма

рр№Форма

−+
+

  (10) 

 
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами – наскільки запаси, що мають найменшу 

ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами 
фінансування. Напрямок позитивних змін – збільшення. 

 

Кзап = 
∑ +

−+=
)140.100.(,1

080.430.380.,1

рр№Форма

ррр№Форма

Запаси

коштиобіговіВласні
  (11) 

 
Коефіцієнт покриття запасів – скільки на одиницю коштів, що вкладені в запаси припадає у 

сукупності власних коштів, довго- та короткострокових зобов’язань. Напрямок позитивних змін –
збільшення.  

КП.З.=
Запаси

запасівпокриттяджерелаНормальні""
, (12) 

звідси  

КП.З.=
∑ +

++++−++
)140.100.(,1

540.530.520.500.080.480.430.380.,1

рр№Форма

рррррррр№Форма
 

 
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) – характеризує можливість підприємства 

виконувати свої зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел. 
Частка власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність підприємства.  

 

КАВТ=
640.,1

380.,1

р№Форма

р№Форма

Пасиви

капіталВласний = 5,0≥  (13) 

 
Коефіцієнт фінансової залежності – скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю 

власного капіталу.  

КФ.З. =
капіталВласний

Пасиви
=

380.,1

640.,1

р№Форма

р№Форма
<2 (14) 

 
Коефіцієнт маневреності власного капіталу – показує, яка частина власного капіталу 

використовується для фінансування поточної діяльності, тобто є вкладеною в оборотні кошти, а яку 
частину капіталізовано.  

КМ=
380.,1

620.260.,1

р№Форма

рр№Форма

капіталВласний

коштиобіговіВласні −= 1,0>   (15) 

 
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу – скільки припадає позикового капіталу на одиницю 

сукупних джерел.  

КП.К.=
640.,1

620.480.,1

р№Форма

рр№Форма

Пасиви

капіталПозиковий +=  (16) 

 
Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) – забезпеченість заборгованості 

власними коштами;перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість 
підприємства.  
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Кф.с.= 
620.480.,1

630.430.380.,1

рр№Форма

ррр№Форма

коштиПозикові

коштиВласні

+
++=  >1 (17) 

 
Коефіцієнт фінансового лівериджу – характеризує залежність підприємства від довгострокових 

зобов’язань.  

КФ.Л.=
630.430.380.,1

480.,1,

ррр№Форма

р№Форма

капіталВласний

язаннязобововіДовгострок

++
= 25,0≤  (18) 

 
Коефіцієнт фінансової стійкості – відображає частку стабільних джерел фінансування у їх 

загальному обсязі. Демонструє здатність підприємства підтримувати належний рівень виконання своїх 
перш за все довгострокових зобов’язань. 

КФ.С.=
Пасиви

язаннязобововіДовгостроккапіталВласний ,+
, (19) 

звідси  

КФ.С.
640.,1

630.480.430.380.,1

р№Форма

рррр№Форма +++=  

 
Узагальнено визначені коефіцієнти за даними фінансової звітності підприємства за два роки у 

спеціальній порівняльній табл. 2. 
Таблиця 2 

Показники фінансової стійкості підприємства у 2009-2010 рр.  
 

№ 
з/п Показники 2009 2010  

1 Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами  -0,031 -0,296 
2 Маневреність робочого капіталу  0,674 1,42 
3 Маневреність власних обігових коштів  -0,568 -0,04 
4 Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами  -1,311 -16,62 
5 Коефіцієнт покриття запасів  4,473 -10,06 
6 Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)  0,630 0,58 
7 Коефіцієнт фінансової залежності  1,589 1,70 
8 Коефіцієнт маневреності власного капіталу  -0,139 0,06 
9 Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу 0,370 0,14 
10 Коефіцієнт фінансової стабільності  1,699 1,44 
11 Коефіцієнт фінансового ліверджу  0,296 0,23 
12 Коефіцієнт фінансової стійкості  0,816 0,72 

 
Наступна група коефіцієнтів – це коефіцієнти ліквідності, тобто ті показники, які демонструють 

здатність підприємства конвертувати наявні активи. 
Коефіцієнт поточної ліквідності – відповідає на запитання, чи здатне підприємство 

розрахуватися за своїми поточними зобов’язаннями перед усіма кредиторами наявними ліквідними 
оборотними активами.  

КЛ.П.=
620.,1

260.,1

р№Форма

р№Форма

пасивиПоточні

активиПоточні = 1≥     (20) 

 
Коефіцієнт швидкої ліквідності – показує можливість підприємства сплатити поточні 

зобов’язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.  
 

КЛ.Ш.=
язаннязобовПоточні

ЗапасиактивиПоточні

,

−
=

620.,1

)140.100.(260.,1

р№Форма

ррр№Форма ∑ +− ≥ 1 (21) 

 
Коефіцієнт ліквідності абсолютної – характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати 

короткострокову заборгованість. Напрямок позитивних змін – збільшення.  
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КЛ.А.=
язаннязобовПоточні

інвестиціїфінансовіПоточніиеквівалентїхтакоштиГрошові
,

+
 (22) 

 
Узагальнено визначені показники за даними фінансової звітності підприємства в табл. 3. 

Таблиця 3 
Показники ліквідності ВАТ Запоріжсталь у 2009-2010 рр.  

 
№ 
з/п Показники 2009 2010 

1 Коефіцієнт поточної ліквідності  1,537 1,14 
2 Коефіцієнт швидкої ліквідності  1,172 0,94 
3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,27 0,14 

 
Коефіцієнт ліквідності поточної підприємства становить 1,537 у 2009-му та 1,14 це свідчить, що 

підприємство  не своєчасно ліквідувало борги.  
Коефіцієнт ліквідності швидкої має бути більше 1. У 2009-му році він становив 1,172, у 2010-му 

0,94. Констатуємо, що відхилення від норми, зафіксоване у 2010-му році також не є критичним. 
Коефіцієнт ліквідності абсолютної у 2010-му році становить 0,14 на відміну від показника 2009-го 

року, який становив 0,27. Фактично, таке значення цього показника характеризує готовність 
підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість.  

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає змогу зробити наступні 
висновки. 

Коефіцієнт мобільності активів підприємства становить у 2009-му році 0,395, у 2010-му році він 
знижується до показника в 0,2 умовних одинці, що є поганим показником, але має цілком об’єктивні 
причини, серед яких перш за все відзначаємо зростання боргових зобов’язань, що пов’язано з 
процесом масштабної перебудови і оновлення основних фондів.. 

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами у 2009-му році становить -0,031, 
у 2010-му – -0,296, є негативним показником оскільки рекомендований рівень становить більше 0,1. 
Це свідчить про те, що неможливе перетворення активів у ліквідні кошти.  

Коефіцієнт фінансової незалежності, нормативне значення якого складає 0,5 в нас він становить 
0,63 у 2009-му році і 1,42 у 2010-му році характеризує можливість  підприємства виконувати зовнішні  
зобов’язання за рахунок власних активів. 

Нормативне значення коефіцієнту маневреності власного капіталу має бути більше 0,1. Станом 
на кінець 2009-го року у ВАТ «Запоріжсталь» він становив – 0,139, у 2010-му ж році його значення 
досягнуло позначки 0,06. Відзначаємо позитивну динаміку показника. Але, навіть зі зростанням рівня 
виробництва у минулому звітному році і наявністю прибутку, значення показника не досягло норми. З 
цього можна зробити висновок, що частка власних обігових коштів у власному капіталі на разі 
незначна і не відповідає потребам динамічного розвитку. Знову ж таки, робити якісь довгострокові 
висновки, пов’язані з впливом цього фактору на фінансовий стан підприємства зарано.  

Відзначаємо також позитивну динаміку показника концентрації позичкового капіталу, який 
зменшився з 0,37 у 2009-му році до 0,14 у 2010-му році.  

Нормативне значення коефіцієнту фінансової стабільності більше 1. На нашому підприємстві 
цей коефіцієнт становить 1,699 у 2009-му, і, відповідно, 1,44 у 2010-му. Обидва показники більше 
норми, що свідчить про фінансову стійкість підприємства протягом періоду, що аналізується. 

Показник фінансового лівериджу має бути меншим 0,25. У 2009-му році він становить 0,296, що 
трохи перевищує норму, у 2010-му ж році зафіксовано вирівнювання значення цього показника, він 
становить 0,23, що є в межах норми. 

Коефіцієнт фінансової стійкості має бути в інтервалі від 0,8 до 0,9. Коефіцієнт фінансової 
стійкості підприємства становить 0,816 у 2009-му, і 0,72 у 2010-му році, тобто здатність підприємства 
до негайного виконання всіх своїх зобов’язань протягом 2010-го року дещо знизилась. Але відхилення 
від норми не є критичним. 
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Анотація 
В статті проведено аналіз фінансового стану ВАТ «Запоріжсталь» за 2009-2010 рр.  

Розглянуто факторіальні і результативні  показники діяльності підприємства. Проведено оцінку 
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Аннотация 
В статье проведен анализ  финансового состояния ООО «Запорожсталь» за 2009-2010 гг. 

Рассмотрены факториальные и результативные показатели деятельности предприятия. 
Проведена оценка достигнутых финансовых показателей предприятия. 
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The article analyzes the financial condition of "Zaporizhstal" Company, 2009-2010. Are considered 

factorial ones and efficient performance indicators company. Analyzed the financial performance achieved 
by enterprises 
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ 
КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕНЦІАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПОТЕНЦІАЛУ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, в умовах поступового виходу 
економіки України з фінансової кризи, гостро постають проблеми визначення пріоритетних напрямків 
підвищення потенціалу розвитку економічних систем. Дослідження сутності категорії «потенціал» у 
будь-яких її проявах дозволило зробити висновок, що найпоширенішими видами потенціалу, які 
розглядають сучасні науковці, є: економічний, управлінський, ресурсний, кадровий, інвестиційний, 
маркетинговий, фінансовий тощо. Тобто, у залежності від цілі дослідження, кожний з елементів 
економічної системи можна розглянути у якості потенціалу її розвитку. Незважаючи на велику кількість 
праць стосовно дослідження будь-якого з видів потенціалу економічної системи, майже поза межами 
існуючих досліджень залишається така важлива складова, як потенціал системи управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування загальної теорії потенціалу 
підіймались у працях Г. Клейнера, І. Отенко, Є. Лапіна, Н. Краснокутської та багатьох інших. Проблемні 
питання аналізу управлінського потенціалу розглянуто у роботах провідних економістів України і країн 
СНД, таких як: О. Коренкова, В. Котлова, О. Олексюка, І. Отенко, Л. Ревуцького, І. Репіної, О. Федоніна та 
ін. Дослідження підходів різних науковців дозволило всебічно розглянути існуючу проблему та зробити 
висновок, що ряд питань щодо аналізу потенціалу систем управління недостатньо розроблені і досліджені. 
Особливо гостро ця проблема постає скрізь призму розвитку ідей потенціалогічного аналізу, як нового 
самостійного виду економічного аналізу. Цей факт свідчить про те, що визначені у статті проблеми, 
потребують постійного удосконалення, особливо у посткризовий період.  
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Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження загальнотеоретичних підходів до 
визначення концепції потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналізуючи праці провідного фахівця у галузі 
дослідження потенціалу підприємств Є. В. Лапіна, було зроблено висновок, що зміст категорії 
«потенціал» розкривається завдяки двом основним компонентам: об’єктивної (ресурсна складова) та 
суб’єктивної (людські здібності) [1].  

Звідси, першочерговим завданням постало дослідження сутності категорій: «потенціал 
управління», «управлінський потенціал» або «потенціал системи управління». Вибіркове опрацювання 
літературних джерел дозволило зробити певні висновки, а саме: при розкритті сутності категорії 
«потенціал управління» відсутня єдина точка зору на даний феномен. Так, у працях вчених 
акцентується увага на наступних сутнісних характеристиках управлінського потенціалу: ефективності у 
комунікаціях [2]; механізмі формування управлінського потенціалу [3]; властивостях, які можуть бути 
використані для прийняття ефективних рішень [4]; можливості реалізувати здібності з метою 
прийняття ефективних рішень в умовах ризику і невизначеності [7–9]; здатності приймати рішення, які 
відповідають зовнішнім умовам, прийнятим цілям і стратегії підприємства [7–10]; сукупності форм, 
структур, методів і систем управління, що поєднуються спільністю мети [8; 10]; сукупності якостей 
системи взаємопов’язаних ресурсів, можливостей управлінського процесу та їх мобілізації [5]; 
орієнтацією на якісну функціональну складову [7; 8]; об’єктно–суб'єктний підхід у сполученні з 
функціонуванням підприємства [6; 7; 9]. 

Огляд сутнісних характеристиках потенціалу системи управління дозволяє зробити висновок, що у 
якості ключових індикаторів автори визначають: здатності приймати рішення; можливості реалізувати 
здібності; сукупність форм, структур, методів і систем управління; орієнтацію на організаційну та 
функціональні складові. У той же час, звертаючи увагу на інформацію відносно оцінки наявних підходів до 
визначення сутності потенціалу системи управління ми бачимо його наступні головні критерії: навички, 
здібності, уміння, інтелектуальні можливості, творча активність та ін., тобто мова йдеться про властивості, 
які можуть бути використані для прийняття ефективних рішень [3; 7; 11–15]. На даний аспект було 
звернуто увагу Л. М. Прокопишиним, який надає наступне визначення управлінського потенціалу: «це 
знання, уміння, навички, ресурси, інтелектуальні можливості, ініціатива й досвід персоналу, які можуть 
бути використані для вибору найбільш ефективних рішень для забезпечення ефективного функціонування 
суб'єкта господарювання, досягнення їм поставлених цілей» [4]. 

Отже, вважаємо, що якщо мова йде про аналіз потенціалу системи управління, то, у першу 
чергу, необхідно провести оцінку особистих властивостей, які притаманні керівнику економічної 
системи або апарату управління в цілому.  

За таким підходом власне визначення потенціал системи управління можна сформулювати як: 
це можливості апарату управління, його особисті властивості, наявні ресурси, здібності, компетенції 
які можуть бути мобілізовані для прийняття ефективних управлінських рішень при тих або інших 
умовах під впливом зовнішніх чинників та систем більш високого рангу для досягнення певної цілі або 
отримання іншого ефекту. 

За визначеним підходом особисті властивості управлінського персоналу здійснюють вплив на усі 
компоненти потенціалу управління і, відповідно, на цільову орієнтацію економічної системи.  

Опрацювання літературних джерел за [3; 7; 11–15] дозволило визначити понад 40 особистих 
властивостей управлінського потенціалу, які можна систематизувати за онтологічним, гносеологічним і 
можливим філософськими підходами як: природні (біологічні) здібності; ділові (професіональні) здібності 
та управлінські здібності. Логіка міркувань у такому групуванні наступна: людина у процесі свого 
природного розвитку набуває певні властивості, які надають змогу розвивати та накопичувати ділові та 
професійні навички та, у подальшому, складають основу управлінських здібностей за умов кар’єрного 
росту, або наявності певних ресурсів для організації власного бізнесу (створення економічної системи).  

Це свідчить про прояву ефекту модального круговороту потенціалу системи управління [16]. Тобто, 
кожна з особистих властивостей керівника стає потенцією універсалією і при досягненні поставленої цілі 
може реалізовуватися різноманітно, а сама можливість прийняття управлінського рішення щодо реалізації 
визначеної цілі стає альтернативою. Цей факт можна обґрунтувати опираючись на теорію прийняття 
управлінських рішень, коли різноманіття суб’єктів управлінських рішень за одних обставин обирають різні 
шляхи досягнення поставленої цілі, тобто приймають різні управлінські рішення.  

Вищевикладене спонукає до необхідності проведення потенціалогічного аналізу потенціалу 
системи управління та виробітки наступної його концепції (рис. 1). Пропонована концепція 
потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління базується на основних засадах науки 
потенціалогії і передбачає визначення можливостей розвитку даної системи шляхом будування 
альтернатив, варіантів, моделей, що суперничають. 
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Рис. 1. Концепція потенціалогічного аналізу  потенціалу системи управління 

 
Відмінною рисою пропонованої концепції є дотримання головних принципів потенціалогічного 

аналізу, а саме: принципу модальності і принципу потенціації. Проява визначених принципів 
здійснюється завдяки визначенню головних критеріїв модальності потенціалу системи управління: 
необхідне, реальне та можливе та напрямів потенціації: структуралізм (структуризація), реконструкція 
і конструкціоналізм (конструювання). Реалізація основних засад потенціалогічного аналізу за 
авторським підходом надасть змогу досконало оцінити усі основні головні процеси, які відбуваються у 
системі управління (перетворення, адаптація, дезадаптація та стагнація) з метою визначення 
пріоритетних напрямів розвитку її потенціалу. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження загальнотеоретичних підходів 
до визначення концепції потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління дозволило зробити 
наступні  висновки: у сучасний час відсутні спеціалізовані дослідження потенціалу системи 
управління, особливо у рамках науки потенціалогії; у ході розкриття сутності категорії «потенціал 
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системи управління» визначені наступні ключові індикатори: здатність приймати рішення; можливість 
реалізувати здібності; сукупність форм, структур, методів і систем управління; орієнтація на 
організаційну та функціональні складові, які стали основою для авторського визначення дефініції 
«потенціал системи управління»; у ході дослідження визначено понад 40 особистих властивостей 
управлінського потенціалу, які систематизовані за онтологічним, гносеологічним і можливим 
філософськими підходами як: природні (біологічні) здібності; ділові (професіональні) здібності та 
управлінські здібності; обґрунтовано необхідність проведення потенціалогічного аналізу потенціалу 
систем управління та вироблено відповідну концепцію, відмінною рисою якої є дотримання його 
головних принципів: модальності і потенціації. 

Перспективами подальших досліджень у даній галузі є визначення концептуальних напрямків 
потенціалогічного аналізу потенціалу організованості економічної системи.  
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Анотація 
У статті розкрито теоретичне обґрунтування концепції потенціалогічного аналізу 

потенціалу системи управління. Визначені основні можливості розвитку системи управління 
шляхом будування альтернатив, варіантів, відповідних моделей щодо прийняття ефективних 
управлінських рішень. 

Ключові слова: потенціал, економічна система, потенціал системи управління,  
потенціалогічний аналіз, модальність, потенції, потенціації. 

 
Аннотация 

В статье дано теоретическое обоснование концепции потенциалогического анализа 
потенциала системы управления. Рассмотрены основные возможности развития системы 
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управления путем разработки альтернатив, вариантов, соответствующих моделей принятия 
эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: потенциал, экономическая система, потенциал системы управления, 
потенциалогический анализ, модальность, потенции, потенциации. 

Annotation 
The theoretical ground of conception of potentiology analysis of potential of control system is given in 

the article. Basic possibilities of development of control system are considered by development of 
alternatives, variants, corresponding models of acceptance of effective administrative decisions. 

Key words: potential, economic system, potential of control system, potentiology analysis, modality, 
potencies, potentiality. 
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АНАЛІТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ 
ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОГРАМ 
 
Постановка проблеми. Проблема ефективності соціальних програм - одна з найбільш 

складних в сучасній економічній науці. Внаслідок багатогранності мети соціальної політики та програм, 
що її реалізують, неможливо знайти їх єдиний кількісний вимірник (необхідність обліку зворотного 
зв’язку), який виражається в реакції населення на застосовувані заходи. 

Визначення соціальної ефективності як відношення отриманих сприятливих соціальних 
результатів до витрат на їх досягнення є відкритим питанням про те, які результати можна вважати 
сприятливими. Ймовірно їх потрібно визначати відносно мети кожної програми і розробляти 
рекомендації щодо кількісної їх оцінки, що не завжди є досяжним, особливо для програм, реакція на 
які можлива лише зі значним часовим лагом.  

Головним критерієм соціально-економічної ефективності є ступінь задоволення кінцевих потреб 
суспільства, і перед усім, потреб, пов’язаних з розвитком особистості. Соціально-економічною 
ефективністю володіє та економічна система, яка найбільшою мірою забезпечує задоволення 
різноманітних потреб людей: матеріальних, соціальних, духовних, гарантує високий рівень і якість 
життя. 

Хоча вимірювання ефективності соціальної сфери потребує використання особливих якісних 
показників розвитку кожної з галузей цієї сфери, тим не менше формування загального 
методологічного підходу, що дозволяє на його основі формувати окремі критерії для конкретних 
соціальних програм, є актуальним науковим завданням.  

Важливим чинником успішної реалізації державних програм соціального захисту населення в 
Україні є своєчасна оцінка їх ефективності та розробка рекомендацій для суб’єктів державного 
управління щодо їх удосконалення або взагалі подальшого припинення. У той же час, не зважаючи на 
актуальність, дослідження ефективності державних соціальних програм проводиться в Україні досить 
рідко, що обумовлено відсутністю замовлень, необхідного фінансування, досвіду проведення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних науковців, які займаються 
дослідженням проблеми соціального захисту населення слід назвати: О.Ф. Новикову, Е.М. Лібанову, 
Н.П. Борецьку, І.Д Звєрєва, І.І. Миговича, А.І. Андрющенка. Теоретиків Російської школи 
представляють Є.І. Осадча, Г.І. Холстова, П.Д. Павленок, Г.І. Зайнишев, В.І. Курбатов, М.І. Фірсов. 

Експериментальний підхід до оцінки програм є обґрунтованим і надійним шляхом оцінки чистого 
ефекту. Суть методу полягає в тому, що дослідник відбирає для участі в програмі ряд індивідів або 
сімей, яким притаманні подібні характеристики. Потім учасників експерименту розподіляють між 
контрольною і експериментальною групою випадковим чином. Випадковий розподіл дозволяє 
отримати незміщену оцінку ефекту шляхом виключення невідомих і систематичних помилок, в 
особливості тренду, який обумовлений факторами час і простору. 
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Прикладом дослідження з використанням даних, отриманих експериментальним шляхом, є 
робота Х. Блум та ін. [5]. Теоретичними дискусіями про переваги і недоліки експериментального 
підходу при оцінці соціально-економічних програм присвячені роботи Д. Хекмана, Д. Сміта [7], Г. 
Лалонда, М. Равальона [9]. 

Постановка завдання. Метою статті є аналітичне порівняння методологічних підходів до оцінки 
ефективності соціальних програм; визначення напрямку вдосконалення механізмів оцінки в контексті трьох 
напрямків: загальний результат програми, загальний ефект програми, чистий ефект програми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність соціальних програм потрібно 
розглядати в контексті трьох оцінок: 

- загальний результат програми; 
- загальний ефект програми; 
- чистий ефект програми. 
Загальний результат просто характеризує середній результат серед учасників програми. У 

випадку оцінки соціальних програм - це може бути приріст доходів домогосподарств в результаті 
введення нових видів допомоги (пільг, доплат, субсидій), частка учасників, які покращили результати, 
що приймалися до розгляду при прийомі в програму. 

Загальним результатом програми є порівняння результатів між групою учасників програми, і 
групою, що не приймає участі в програмі. Розрахунок загального ефекту досить часто помилково 
оцінює ефект проведення програми, оскільки група учасників досить часто відбирається в програму не 
випадковим чином, і тому може суттєво відрізнятися від групи, що не приймає участі в програмі. 

Обгрунтованіша оцінка ефективності досягається при розгляді чистого ефекту програми, коли 
порівнюють представницькі вибірки груп, а не учасників програми. Група порівняння (яка не приймає 
участі  в програмі) формується таким чином, щоб бути максимально схожою на групу, яка приймає 
участь в програмі. Ефект проведення програми розглядається в цьому випадку як відповідь на 
питання: «що трапилося б, якби програма не була реалізована?». 

Оцінка чистого ефекту може бути здійснена в рамках контрольованого експерименту або за 
допомогою статистичних процедур. Наприклад, в рамках оцінки «чистого ефекту виплати допомоги 
на дитину» в якості результату можна розглянути два показника: 1) зростання доходів 
домогосподарств з маленькими дітьми; 2) зростання народжуваності в результаті появи додаткового 
матеріального стимулу. 

Оцінка ефективності потрібна і для вимірювання в перспективах для її учасників (зміни в 
сімейному стані, здоров’я, соціалізація, матеріальний стан, та ін.), що виникають безпосередньо в 
результаті реалізації програми. 

Оцінка чистого ефекту важлива для покращення функціонування програми, так як на основі 
проведеної оцінки можна розробити адекватні рекомендації по зміні дизайну і покращенню адресності 
програми. Досвід оцінок програм, безумовно, сприяє розробці нових програм. Отже, оцінка чистого ефекту 
дає уяву про віддачу на кожну затрачену гривню в рамках здійснення будь-якої соціальної програми. 

Для відповіді на питання: «Що відбулося б, якби програма не була реалізована?» необхідно 
створення гіпотетичної ситуації (counterfactual situation). Наприклад, для того, щоб оцінити чистий 
ефект з програми з виплати «допомоги на дітей» сім’ям з дітьми до 1,5 року, потрібно знайти відповідь 
на питання про те, що відбулося б, якби ці сім’ї не отримували підтримку. Просте порівняння сімей, які 
отримують і які не отримують «допомогу на дитину», не зможе дати відповідь на це питання. Сім’ї з 
дітьми до 1,5 року можуть суттєво відрізнятися від сімей, в яких немає маленьких дітей. В термінах 
оцінки програм це формулюється так: група учасників програми може суттєво відрізнятися від групи не 
учасників програми. 

Порівняння результатів стану в сім’ях до і після народження дитини також не створює 
гіпотетичну ситуацію. Єдиним способом отримання відповіді на питання, що б сталося, якби сім’ї не 
отримали матеріальну допомогу, є порівняння сімей, які мають дітей до 1,5 року (група впливу), з 
сім’ями, в яких немає дітей до 1,5 року (контрольна група), але мають схожі характеристики (розмір 
сім’ї, соціально демографічна характеристика батьків і т. ін.). У випадку правильного визначення 
впливу і контрольної групи можна провести порівняння і з впевненістю оцінити чистий ефект 
здійснення програми. Контрольна або порівнювана група повинна відповідати експериментальній групі 
за всіма параметрами, єдиною відмінністю буде лише сама участь у програмі. 

Слід зазначити, що проведення оцінок чистого ефекту в розрізі підтримки сімей з дітьми може 
стикнутися з суттєвими труднощами - знаходження схожих сімей і збір необхідних даних потребує 
значного обсягу ресурсів і часу. 

Основні принципи, на яких ґрунтується оцінка чистого ефекту, наступні [8]: 
1. Для отримання відомостей про гіпотетичну ситуацію необхідно провести порівняння 

учасників програми з тими, хто в програмі не приймає участі, тобто створення контрольної групи. 
2. Правило відбору в контрольну групу повинно співпадати з правилом відбору в групу впливу. 

Наприклад, якщо учасниками програми могли бути тільки сім’ї з інвалідами по зору, то тоді і 
контрольна група повинна складатися із сімей з інвалідами по зору. 
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3. Окрім загального правила відбору груп, необхідно, щоб учасники групи мали подібні 
характеристики (що спостерігаються і не спостерігаються). До характеристик, що спостерігаються: 
стать, вік, освіта, місце проживання та ін. До характеристик, що не спостерігаються: бажання 
покращити фінансовий стан особи, сім’ї або домогосподарства, їх соціальні зв’язки та ін. 
Характеристики, що спостерігаються найчастіше доступні в адміністративних даних, які збираються 
спеціальними службами, закладами охорони здоров’я при відборі в програму. Вони можуть бути 
отримані в ході проведення додаткового опитування. 

4. Число спостережень, що використовуються для оцінки чистого ефекту, повинно бути 
достатньо великим для отримання статистично значущих результатів і будуть представницькими для 
всієї сукупності людей, сімей, або домогосподарств, що потенційно мають право на участь в програмі. 

5. Учасники програми повинні отримувати рівний вплив. Наприклад, при проведенні програми 
навчання важливо, щоб усі учасники програми навчалися в одному і тому ж типі навчальних закладів 
однакову кількість часу. 

6. При оцінці впливу важливо брати до уваги наявність додаткових програм. Наприклад, сім’ї з 
інвалідами можуть отримувати додаткові матеріальні допомоги від різних благодійних організацій, що 
не знаходяться в сфері впливу інституту, фінансуючого програму. Наявність додаткових неврахованих 
програм може суттєво вплинути на оцінку чистого ефекту і висновку про ефективність програми. 

7. Оцінювання чистого ефекту повинно проводитися в стабільній макроекономічній і політичній 
ситуації. Різкі макроекономічні коливання, так само як і воєнні конфлікти можуть суттєво впливати на 
результати оцінки. 

8. Дизайн дослідження і методи оцінки повинні бути достатньо простими (інтуїтивними) для 
розуміння та інтерпретації. 

9. Оцінювання чистого ефекту пов’язано з організацією спеціальних опитувань і займає суттєву 
кількість часу. При прийнятті рішень про проведення оцінки необхідно співставляти можливі прибутки 
та витрати на проведення оцінювання. 

10. Оскільки оцінювання це довготривалий процес, то при прийнятті рішення про її проведення, 
необхідно впевнитися, що її результати будуть все ще актуальні і корисні для прийняття рішень. 

Для коректної оцінки чистого ефекту програми необхідна побудова гіпотетичного сценарію, 
призначення якого - відображення ситуації, в якій програму неможливо було б здійснити. Наприклад, у 
випадку дослідження програми про підтримку сімей з інвалідами по зору, дослідник повинен 
змоделювати групу впливу і контрольну групу. В групу впливу входять сім’ї, які дійсно вирішили 
приймати участь в програмі. В контрольну групу входять ті сім’ї, які не приймали участі в програмі, але 
знаходяться в умовах, аналогічних сім’ям, що вирішили приймати участь.  

Гіпотетичний сценарій може бути побудовано з використанням двох підходів, 
експериментального і квазі-експериментального. 

Поряд з перевагами, експериментальний метод має суттєві недоліки і обмеження в застосуванні. В 
деяких випадках неможливо відмовити людям отриманні допомоги з етичних міркувань. Наприклад, 
вважається необґрунтованим і неетичним виключення людей із програми по боротьбі з голодом тільки з 
метою покращення дизайну і результатів програми. Більше того, виключення групи людей із участі в 
програмі, яка могла б принести їм потенційну користь, може загострити соціальну напругу в суспільстві, 
призвести до конфліктів. Ще одним аргументом проти використання експериментального підходу є те, що 
велика кількість програм реалізується на національному рівні, відповідно неможливо визначити 
контрольну і експериментальну групи. Насамкінець, будь яка селекція для участі у програмі несе певний 
ризик того, що відбір буде проведено суб’єктивно (людський фактор). В останньому випадку результати 
оцінки будуть зміщені і ненадійні. 

Альтернативою експериментальному підходу може бути квазі-експериментальний підхід, що 
набув широкого розповсюдження останнім часом. Головною перевагою цього підходу є те, що він 
дозволяє використовувати дані, отримані безпосередньо під час здійснення програми, відповідно, 
потребує менше часу і коштів на оцінювання. 

З допомогою квазі-експериментального підходу створюється контрольна група, подібна за 
характеристиками, що спостерігаються, з групою впливу. Для досягнення максимальної подібності між 
контрольною групою і групою впливу, розбіжності між ними усуваються з допомогою статистичних методів. 
До основних статистичних методів, що використовуються при квазі-експериментальній оцінці відносяться: 

1. Методи співставлення. 
2. Метод оцінки різниць. 
3. Метод інструментальних змінних. 
В більшості робіт, де використовується метод співставлення при оцінці чистого ефекту 

виконання програми, проводиться контроль систематичних розбіжностей (які проявляються 
природним чином) в характеристиках порівнюваних об’єктів контрольної групи і групи впливу (таких як 
розподіл за статтю, віком та ін.), які не зустрічаються в контексті рандомізованих експериментів 
(Randomized Experiments) [7]. 
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Коли кількість систематичних розбіжностей (змінних) велика, то адекватне накладення 
розподілів ускладнене і впевненість у надійності менша, ніж у випадку однієї «розбіжної» змінної. 
Звичайно, існує достатньо багато характеристик порівнюваних об’єктів, які необхідно контролювати. 
Технологія методу відбору співвідношення схильності (propensity score matching) адресована до 
ситуації, коли потрібно зменшити початковий відбір до єдиної характеристики. Вона представляє 
собою композицію, належним чином узагальнюючу початковий набір до єдиної характеристики, яка 
зменшує його від множини характеристик до однієї композитної характеристики. Цей метод - 
найкращим чином дозволяє отримати оцінку характеристик, що спостерігаються, контрольної групи і 
групи впливу для отримання адекватної оцінки ефекту програми. Більш того, коли таке накладання 
характеристик присутнє, підхід, заснований на методі відбору подібного по схильності, дозволяє 
достатньо просто здійснити обчислення оцінки чистого ефекту.  

Головною умовою застосування методу співставлення є наявність якісних наборів даних з 
більшою кількістю характеристик, що спостерігаються, зібраних до початку проведення програми. 
Більш того, методи співставлення не дають об’єктивної оцінки наявності суттєвих факторів, які можуть 
впливати як на ймовірність участі в програмі, так і на результат. 

Наприклад, адміністративні дані по безробітним не містять інформації про справжнє бажання 
працювати. На індивідуальному рівні бажання працювати може впливати як на участь у програмі, так і 
на результат. Багато важливих характеристик, що не підпадають під спостереження, можуть бути 
зібрані в ході додаткових опитувань. Метод оцінки різниць (Difference in Difference) застосовується 
тоді, коли є підстави вважати, що існує ряд характеристик, що не спостерігаються (не беруться до 
уваги), які впливають на участь у програмі і результат. При використанні даного методу 
розраховується різниця в результаті між групою впливу і контрольною групою в періоді до проведення 
програми і після проведення програми [7]. 

Позначимо Х - як результат участі в програмі, тоді ХТ - результат для учасників програми, ХС - 
результат для не учасників. Зазначимо також два періоди: 0- період до участі в програмі і 1 - період 
після участі в програмі. Ефект від проведення програми  в даному випадку буде визначено як 

 
                                                    (ХТ1-ХС1)-(ХТ0-ХС0)                                                   (1) 

 
У випадку, коли дані доступні тільки після проведення програми, метод інструментальних 

змінних може бути корисною альтернативою для оцінки ефекту програми. Інструментальною змінною 
є змінна, яка корелює (пов’язана) з участю в програмі, але не впливає на результат. Метод 
інструментальних змінних здійснюється шляхом двохетапової процедури. На першому етапі участь у 
програмі передбачається з допомогою інструментальної змінної, а потім порівняння результатів 
проводиться на основі передбаченої ймовірності участі у програмі. 

Знаходження інструментальної змінної часто пов’язане з певними труднощами. Існує декілька 
способів знаходження інструментальних змінних. Перед усім інструментальні змінні можуть бути 
отримані шляхом комбінування економіко-теоретичних передумов з ретельним збором інформації. У 
випадку вивчення оцінки ефективності програм реабілітації, найрозповсюдженішим інструментом є 
відстань до центру реабілітації. Вибір даної змінної є незрозумілим. З одного боку, чим більше часу 
потрібно учаснику програми для проїзду до місця навчання, тим вища вартість проїзду. Більше того, 
якщо час, затрачений для проїзду до місця навчання, може бути затрачено учасником для отримання 
доходу, то до уваги потрібно приймати і упущену вигоду отримання доходу. 

Зрозуміло, що відстань до місця реабілітації повинна бути тісно пов’язана з прийняттям рішення 
про  участь у програмі реабілітації. Разом з тим складно провести будь-який взаємозв’язок між 
відстанню до місця реабілітації та ефективністю програми реабілітації безпосередньо. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, важливою складовою сучасних систем 
соціального захисту мають стати дослідження, спрямовані на оцінку ефективності соціальних програм. 
Такі дослідження дозволять не тільки перевірити «якість» соціальних програм, але й розробляти 
рекомендації, спрямовані на їх удосконалення. 

Як підсумок,  слід наголосити на потребі впровадження системної оцінки  ефективності 
соціальних програм.  

Одним з способів отримання інформативних, соціально і економічно обумовлених інструментів є 
використання даних про шляхи реалізації програми. При впровадженні програм на рівні держави, 
можливі розбіжності в способах їх виконання по окремих сферах. Відмінності в способах реалізації 
програми можуть значно вплинути на прийняття рішення про участь у програмі кожного окремого 
індивіда. Якщо кінцевим результатом програми є оцінка ефективності шляхів проведення програми, то 
вважається доцільним використовувати певні індикатори при виконанні тієї чи іншої програми. 

З вищесказаного можна зробити висновок про те, що до цього часу не існує універсальної 
формули для оцінювання ефективності від провадження соціальних програм, оскільки програми, 
способи організації та методи провадження їх різноманітні.  
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Мова йде про узагальнення і оптимізацію лише певних методичних підходів до проведення 
оцінювання, що визначають загальні принципи й логіку оцінної діяльності. А при плануванні оцінки, 
вибору параметрів, способів вимірювання потрібно розглядати кожен випадок окремо та враховувати 
фактори, що на нього впливають. 

Вирішення зазначених питань дозволить поліпшити та оптимізувати розробку державних, 
регіональних і локальних програм розбудови системи соціальних послуг в Україні відповідно до норм і 
стандартів європейської та світової спільноти, наблизить державу до реального вступу в ЄС, 
забезпечить дотримання державою конституційних прав і свобод громадян. 
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Анотація 

В статті проаналізовано методи оцінювання ефективності соціальних програм. Розглянуто 
основні принципи на яких ґрунтується оцінка чистого ефекту від впровадження соціальних 
програм. Обґрунтовано доцільність використання квазіекспериментального підходу, як методу 
побудови гіпотетичного сценарію дослідження.  

Ключові слова: соціальна політика; соціальний захист населення; соціальна програма; 
соціальна допомога . 

Аннотация 
В статье проанализированы методы оценки эффективности социальных программ. 

Рассмотрены основные принципы на которых базируется оценка чистого эффекта от внедрения 
социальных программ. Обоснована целесообразность использования квазиэкспериментального 
подхода как метода построения гипотетического сценария исследования. 

Ключевые слова: социальная политика, социальной защите населения; социальная помощь;  
 

Annotation 
In the article are analyzed the methods evaluating the effectiveness of social programs. The basic 

principles on which the estimation of net effect of the implementation of social programs. The 
appropriateness of kvazieksperymentalnoho approach as a method of constructing a hypothetical scenario 
study. 

Key words: social policy, social protection, social assistance. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА РІВЕНЬ ІНФОРМАТИВНОСТІ 
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Постановка проблеми. Головним інформативним показником будь-якого економічного 
суб'єкта вважається показник рівня його власного капіталу. Цей показник багато в чому визначає 
рейтинг підприємства, інформує про його фінансову самостійність, а тому представляє особливий 
інтерес для користувачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження даної проблеми проводять 
такі вчені, як: Саблук П. Т., Кужельний М. В., Лінник В. Г., Лупенко Ю. О., Огійчук М. Ф., Мельник М. В., 
Голов С. Ф. та інші. Зокрема, Сопко В. В. вважає, що «власний капітал – це власні джерела 
підприємства, які без визнання строку повернення внесені засновниками або залишені ними на 
підприємстві з уже оподаткованого прибутку» [8, с. 214].  

Огійчук М. Ф. дотримується думки, що: «власний капітал – це джерело формування активів 
підприємства і є основою для початку та продовження господарської діяльності будь-якого 
підприємства, один з найістотніших і найважливіших показників» [6, с. 321]. 

Свої бачення щодо досліджуваного питання мають Кужельний М. В. та Лінник В. Г. Вони 
вважають, що «власний капітал – сукупність вкладень у грошовому вираженні всіх власників у сукупне 
майно підприємства для забезпечення його діяльності згідно з установчими документами» [4, с. 187]. 

Заслуговує уваги думка Палія В. Ф. щодо трактування поняття «бухгалтерська звітність». На його 
думку, це «комплекс показателей выполнения плановых заданий и результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, полученный в бухгалтерском и других видах учета» [7, с. 32]. 
Астахов В. П. вважає, що «бухгалтерська звітність – це зведення взаємопов'язаних показників, що 
представляються відповідним чином у формах, підсумків роботи підприємства за звітний період» [1, с. 293].  

Не дивлячись на зацікавленість у вивченні зазначеної проблеми великої кількості вчених, на 
сьогоднішній день залишається не вирішеним питання щодо впливу інфляційних процесів на 
відображення об’єктивної інформації про величину власного капіталу у фінансовій звітності 
підприємства. 

Постановка завдання. В статті поставлено завдання на основі наявних джерел дослідити 
вплив інфляції на рівень інформативності власного капіталу у фінансовій звітності підприємства та 
навести власні пропозиції щодо досліджуваного питання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом потенційні інвестори, кредитори, 
акціонери поряд з вимогою достовірності фінансової звітності пред'являють до неї також вимоги 
повноти, своєчасності, достатнього рівня інформативності, проявляють значний інтерес до стійкості 
господарюючого суб'єкта.  

Вітчизняний облік перебуває в стадії переходу на вимоги ринку та МСБО. Разом з тим 
випускаються нормативно-правові документи не завжди збалансовані між собою, деякі з них 
потребують коректувань. Серед найбільш важливих проблем у цій галузі можна виділити наступні:  

- немає чіткого уявлення про інтереси користувачів, тому інформативність фінансової звітності 
знаходиться на невисокому рівні. Це стало наслідком того, що протягом багатьох років вітчизняний 
облік формувався під впливом адміністративно-командної системи;  

- відсутні методичні розробки та рекомендації щодо окремих напрямків бухгалтерського обліку, 
зокрема, національний стандарт з обліку власного капіталу. У нормативно-методичній літературі 
визначені лише змістовні поняття досліджуваного об'єкта, відсутні визначення, які розкривають його 
суть як бухгалтерської категорії;  

- окремі документи випускаються без достатнього і попереднього обговорення бухгалтерською 
громадськістю.  

Як відомо, існує дві групи чинників, що впливають на достовірність фінансової звітності.  
Перша група – це фактори, які не можуть змінюватися всередині самого підприємства і діють 

незалежно від виробничих інтересів економічного суб'єкта (зовнішні фактори). До них можна віднести 
гривневу і валютну інфляції, ставку рефінансування НБУ, ставки податків, платежів, зборів і т.д.  

Друга група – це фактори, які змінюються під впливом управлінських рішень самого 
підприємства (внутрішні фактори). Зокрема, для них характерні зміни елементів облікової політики 
підприємства для цілей бухгалтерського і податкового обліку [2, с. 517].  
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Особливо відзначимо такий фактор, як інфляція. Ігнорування впливу інфляційних процесів на 
величину власного капіталу в процесі господарської діяльності неминуче призведе до недостовірних 
результатів. Інфляція – це процес, який характеризується підвищенням загального рівня купівельної 
спроможності цін або зниженням купівельної спроможності грошей. При цьому необхідно розрізняти 
інфляцію попиту та інфляцію витрат. Перша пов'язана з підвищенням сукупного попиту, зростання 
якого викликане збільшенням грошової маси, друга – з падінням обсягів національного виробництва. В 
обох випадках спостерігається зростання загального рівня цін, викликаючи збитки за грошовими 
активами і значну зміну вартості активів і пасивів.  

При інфляції деформується структура капіталу, частка власного капіталу в підсумку ресурсів, як 
правило, знижується до мінімальної величини.  

Формування капіталу відбувається в досить стислі терміни. Кожний засновник акціонерного 
товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів 
розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до 
дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій акціонерне товариство вважається 
не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати 
операції, не пов'язані з його заснуванням [3]. 

Оскільки в умовах інфляції знижується цінність грошової одиниці, в якій складається 
бухгалтерська звітність, то певний вплив здійснюється і на розмір статутного капіталу. Чим довший 
процес формування статутного капіталу, тим менший розмір статутного капіталу буде відповідати тій 
номінальній величині, яка закріплена в установчих документах.  

За інших рівних умов підприємства, які мають тривалий період формування статутного капіталу, 
вже свідомо створюють меншу величину статутного капіталу. В таких умовах статутний капітал знижує 
свою цінність, оскільки його величина не реальна, а лише наближена до дійсності.  

В період інфляції величина статутного капіталу схильна до значної зміни, що є істотним для 
прийняття управлінських рішень.  

Будучи основою функціонування підприємства, в умовах інфляції величина статутного капіталу 
знецінюється, причому по різних економічних суб'єктах в різній мірі. 

При створенні підприємства власний капітал представлений першочергово інвестованим або 
статутним капіталом. При цьому варіанти рівнянь можуть бути наступними:  

а) статутний капітал = грошові кошти;  
б) статутний капітал = необоротні активи + грошові кошти;  
в) статутний капітал = кошти + основні засоби + нематеріальні активи + фінансові вкладення + 

матеріали + товари [5, с. 465].  
Нормативні документи не регламентують співвідношення грошової і негрошової частин 

статутного капіталу. За законодавством вартість вкладу, внесеного негрошовими засобами, 
визначається за згодою між засновниками (при заснуванні товариства) або радою директорів (при 
наступних емісіях).У ряді країн Східної Європи застосовуються порядки співвідношення грошової і 
негрошової частини статутного капіталу. Застосування таких «порядків» сприяє об'єктивності та 
однаковості в оцінці вкладів учасників.  

В умовах інфляції статутний капітал, що складається здебільшого з грошових коштів, за своєю 
структурою більш вразливий і нестійкий. У такій ситуації господарство схильне до ризику, ніж якщо б 
статутний капітал більшою своєю частиною складався з необоротних активів. У силу сказаного, 
доцільним є включення до чинного законодавства норми, що обмежує відсоток грошових коштів у 
статутному капіталі. Це збереже реальну оцінку і його стійкість.  

Зростання інфляції, економічна криза призводять до нестабільного фінансового стану 
економічних суб'єктів. В даний час немає затвердженої методики розрахунку впливу інфляції на 
показники фінансової звітності. Головний наслідок виражається в недостатній об'єктивності 
фінансової звітності.  

Пропонуємо з метою достовірності обліку та контролю переглядати величину статутного 
капіталу з певним інтервалом часу, а саму вимогу відобразити у відповідних законах («Про 
господарські товариства»). Також, доцільно утворювати резерв страхування майна від втрат в умовах 
інфляції. Створення резерву слід здійснювати за рахунок збільшення власних джерел, як це прийнято 
в міжнародній практиці. Величина суми резерву для підтримки капіталу визначається створенням 
вартості чистих активів (станом на початок періоду) і відносної зміни індексу загального рівня цін у 
звітному періоді. Подібного роду резерв носить характер додаткового капіталу.  

Крім того, на нашу думку, для коригування звітності в умовах інфляції необхідно 
використовувати індекси зміни цін, які передбачають більш точний і зручний у застосуванні 
розрахунок. Використання індексів споживчих цін для перерахунку відповідає концепції збереження 
фінансового капіталу в грошових одиницях купівельної спроможності. Практична реалізація таких 
процедур не вимагає внесення змін на бухгалтерських рахунках, що виступають тільки як джерело 
необхідних даних. Скоригована інформація може бути представлена зацікавленим користувачам як 
доповнення до звичайного звіту.  
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В Україні проявляється відсутність чітко вираженої концепції підходу до обліку впливу інфляції. 
У міжнародних стандартах проблема перерахунку звітності поставлена на перше місце, оскільки саме 
вона впливає на проблему консолідації і уніфікації звітності різних країн.  

Висновки з проведеного дослідження. На сьогоднішній день, відсутня затверджена методика 
розрахунку впливу інфляції на показники фінансової звітності. До значних змін схильна величина 
власного капіталу у період інфляції, а це, в свою чергу, впливає на об'єктивність фінансової звітності. 
Саме тому, питання впливу інфляції на рівень інформативності власного капіталу у фінансовій 
звітності є досить актуальним. 
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Анотація 
В статті відзначена важлива роль достовірності результатів в умовах інфляційних процесів. 

Для об’єктивного відображення інформації про власний капітал під впливом інфляційних процесів, 
запропоновано коригувати звітність шляхом використання індексу змін цін, переглядати величину 
статутного капіталу з певним інтервалом часу, а також створювати резерв страхування майна 
від втрат. 

Ключові слова: власний капітал, активи, власники, зобов’язання, інфляція, фінансова 
звітність, статутний капітал. 

Аннотация 
В статье отмечена важная роль достоверности результатов в условиях инфляционных 

процессов. Для объективного отражения информации о собственном капитале под воздействием 
инфляционных процессов, предлагаем корректировать отчетность путем использования индекса 
изменений цен, пересматривать величину уставного капитала с определенным интервалом 
времени, а также создавать резерв страхования имущества от потерь. 

Ключевые слова: собственный капитал, активы, владельцы, обязательства, инфляция, 
финансовая отчётность, уставный капитал. 

Annotation 
In the article highlighted the important role of the reliability of the results in conditions inflation 

processes.For the objective reflection of information about a own capital under act of inflationary processes, 
proposed to correct accounting by the use of index of price changes, to look over the size of charter capital 
with a certain time domain, and also to create reserve of property insurance from losses. 

Key words: own capital, actives, owners, obligations, inflation, financial reporting, charter capital. 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день управлінський облік є інформаційним 

забезпеченням процесу прийняття управлінських рішень. Практична потреба нових систем і методів 
отримання інформації для управління спонукає до перегляду існуючих науково-теоретичних основ 
бюджетного планування, обліку, аналізу та контролю в системному їх взаємозв’язку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Галузеві аспекти управлінського обліку 
досліджували провідні українські та російські науковці, серед яких П.М. Гарасим, М.Я. Дем’яненко, 
Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, Ю.Я. Литвин, Т.Г. Маренич, В.Б. Моссаковський, 
Н.Л. Правдюк, П.Т. Саблук, І.Б. Садовська, П.П. Самофалов, Л.К. Сук, П.Я. Хомин. Проте значна 
частина питань, пов’язана із сутністю та особливостями управлінського обліку і раціонального його 
використання в умовах сільськогосподарського виробництва, є недостатньо розробленими. 

Постановка завдання. Метою статті є сукупність теоретичних, методичних та практичних 
засад організації управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах, а також розробка 
комплексної моделі організації управлінського обліку з врахуванням особливостей галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Процес прийняття управлінських рішень 
потребує постійного удосконалення організаційно-методичних основ управлінського обліку. Багато 
науковців займалися проблемами “організації” процесів взагалі, а зокрема, організації обліку. Так, 
термін “організація” походить від лат. “оrganizo” – спільно, стрункий вигляд, влаштовую [6, с. 40]. 

Такі науковці, як Д.М. Фесенко та М.Я. Штейнман під організацією обліку розуміють систему 
заходів, функцій і посадових обов’язків, пов’язаних з веденням обліку в підрозділах підприємства, 
проходженням облікової інформації від підрозділу в бухгалтерію підприємства, ведення обліку засобів, 
їх джерел і господарських процесів по підприємству в цілому аж до узагальнення даних обліку і 
складання звітності [1, с. 6]. 

Г.І. Грінман під раціональною організацією бухгалтерського обліку розумів таку його побудову, 
за якої необхідні дані, що забезпечують суворий контроль і всебічний економічний аналіз виконання 
плану, отримують своєчасно і повністю за мінімальних витрат праці і засобів [2, с. 84]. 

Враховуючи мету управлінського обліку, можна відзначити, що правильна його організація 
передбачає отримання своєчасної, повної, достовірної і доступної внутрішнім користувачам 
інформації для прийняття управлінських рішень. 

Управлінський облік в Україні не регулюється нормативними актами. Не існує закону, який би 
визначав сферу дії управлінського обліку, відсутні належні інструктивні матеріали. Рекомендованими 
для застосування на підприємствах України є лише Методичні рекомендації з планування, обліку і 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємств різних галузей [4], які на 
сьогоднішній день застарілі і потребують змін та доповнень.  

Управлінський облік є системою, яка повинна ефективно управляти витратами, інвестиціями, 
активами і пасивами, грошовими потоками тощо. Кінцевою його метою є допомога керівництву у 
досягненні стратегічної мети підприємства, і тому він є необхідним для функціонування управлінського 
контролю. 

Сільське господарство відіграє важливу роль у розвитку економіки України і, перш за все, у 
забезпеченні населення продуктами харчування. Облік на сільськогосподарських підприємствах має 
певні особливості, які в першу чергу пов’язані із технологією вирощування біологічних активів 
рослинництва і тваринництва, що є основою саме цієї галузі національного господарства, а отже і 
впливають на його організацію. 

Галузева специфіка визначає структуру і зміст статей витрат. В межах одного господарства 
займаються виробництвом різноманітних видів сільськогосподарської продукції, облік яких має свої 
особливості.  

У цілому на організацію управлінського обліку, а отже і на формування собівартості 
сільськогосподарської продукції впливають такі фактори: трудові ресурси; матеріальні ресурси; 
природно - кліматичні ресурси; земля; тривалість операційного циклу; технологія та сезонність 
виробництва; різноманітність продукції і виробництв; біологічні активи; ринки збуту продукції. 

Багатогалузевий характер сільськогосподарської діяльності, наявність основних і допоміжних 
виробництв, біологічних активів, різноманітної продукції та сировини і матеріалів власної переробки 
зумовлюють таку побудову обліку, за якого витрати повинні обліковуватися за галузями виробництва, 
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а всередині них за групами і видами культур і тварин, допоміжними, промисловими, переробними та 
іншими видами виробництв. 

Крім специфічних властивостей сільського господарства на організацію управлінського обліку 
впливають і інші фактори, такі як наявність кваліфікованих працівників на всіх рівнях управління та 
умови реалізації продукції, яка є нерівномірною тощо. 

На сьогоднішній день на сільськогосподарських підприємствах відсутні висококваліфіковані 
спеціалісти з управлінського обліку. Частковими його завданнями займаються такі працівники, як 
економіст, бухгалтер з обліку витрат, головний бухгалтер, а за потреби і керівник. При цьому вони є 
необізнаними в питаннях обліку, аналізу, планування і контролю витрат, що в першу чергу пов’язано з 
недосконалою нормативно-методичною базою обліку.  

Особливості сільськогосподарського виробництва визначають класифікацію витрат, методи 
обліку і калькулювання собівартості продукції, період розрахунку калькуляцій, елементи аналізу, 
планування, і тим самим, впливають на організацію поточного та стратегічного управлінського обліку в 
сільському господарстві. У той же час, вони впливають і на структуру виробничих витрат, методи 
оперативного економічного аналізу та контролю, що потребує проведення особливих заходів щодо 
покращання якісних показників роботи сільськогосподарських підприємств, дотримання суворого 
контролю на всіх ділянках виробництва та рівнях підприємства. 

У той же час, технологічні особливості виробництва в сільському господарстві вимагають разом 
із застосуванням типових форм первинних і зведених документів застосування спеціальних – “Акт 
витрачання насіння та посівного матеріалу”, “Акт про використання мінеральних, органічних та 
бактеріальних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів”, “Акт на сортування і сушіння продукції 
рослинництва”, ”Акт на приймання грубих і соковитих, пасовищних і інших кормів”, “Акт на переробку 
продукції”, “Книга обліку руху тварин і птиці”, “Звіт про рух тварин і птиці на фермі”, “Акт на 
оприбуткування приплоду тварин, переведення з групи в групу”, “Реєстри відправки зерна з поля та 
іншої продукції”, “Журнали обліку надоїв молока”, “Щоденник надходження сільськогосподарської 
продукції”, “Відомість зважування тварин”, “Книга обліку витрат і виходу сільськогосподарської 
продукції”, Виробничі звіти, Журнали-ордери тощо, для належного заповнення яких необхідні 
відповідне інформаційне забезпечення та кваліфіковані спеціалісти на всіх рівнях підприємства. 

Тому правильно організований управлінський облік повинен, по-перше, забезпечувати 
керівників сільськогосподарських підприємств оперативною та достовірною інформацією для 
планування, аналізу, контролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

Крім того, фактори, що впливають на процес виробництва, а отже і на організацію 
управлінського обліку, можна поділити на дві групи: 

1) контрольовані – на які можна вплинути відповідними рішенням чи діями керівників; 
2) неконтрольовані – які діють незалежно від людського фактора. 
Американський економіст К.А. Мерчанд (1989 р.) виділяє три типи неконтрольованих факторів: 
1) економічні та конкурентні (зміна цін, відсоткові ставки, нормативні документи, розміри 

податків, дії конкурентів, смаки споживачів, тощо); 
2) стан природи (природно-кліматичні умови); 
3) взаємозалежності [3, с. 579-580].  
З вищеперерахованих факторів, які впливають на процес організації внутрішньогосподарського 

обліку в сільському господарстві, контрольованими є матеріальні та трудові ресурси, асортимент 
продукції, збут продукції, тобто ті, на які можна вплинути з боку керівника в процесі виробництва, а 
неконтрольованими, що не змінюються залежно від того чи іншого рішення можуть бути – земля, 
природні умови, тривалість операційного циклу, біологічні активи та сезонність виробництва. 

При цьому, ступінь впливу факторів на управлінський облік, а отже і на собівартість біологічних 
активів та сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) можна прослідкувати та проаналізувати за 
допомогою планування (бюджетування), кінцевий результат якого залежить від кожної складової 
інформаційної бази та елементів аналізу і статистики. 

Що стосується впровадження управлінського обліку в практику сільського господарства, то слід 
переглянути зміст Методичних рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств від 18.05.2001 року № 132 (далі – 
Методичні рекомендації) [4]. Сьогодні бухгалтерам для реалізації функцій управлінського обліку 
недостатньо інформації, що подається в Методичних рекомендаціях [4]. Крім того, введення в дію 
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів [5] вимагає застосування на 
практиці справедливої собівартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції, що є 
неприпустимим для управлінського обліку. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, характерні ознаки виробничого процесу на 
сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та відповідної 
організаційної структури визначають специфіку та завдання управлінського обліку, вимоги до його 
організації і належного функціонування. Особливості сільськогосподарського виробництва потребують 
адекватного відображення в управлінському обліку і звітності з урахуванням відповідних положень 
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нормативно-методичної бази для належного інформаційного забезпечення керівників з метою 
прийняття управлінських рішень. 

Відсутність законодавчих вимог щодо ведення управлінського обліку та  теоретичної бази і 
практичного його досвіду в сільськогосподарських підприємствах, призвели до неналежного його 
функціонування, як системи. Відповідно до реалізації норм Закону України “Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку повинні б включати окремі 
положення, що стосуються його організації та порядку ведення в практиці обліку суб’єктів 
господарювання. Для широкого впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських 
підприємствах необхідно розробити відповідні Методичні рекомендації з організації управлінського 
обліку, структура яких пропонується у роботі, які доповнять чинні Методичні рекомендації з 
планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських 
підприємств. Це дозволить систематизувати в одному нормативному документі основні теоретичні, 
методичні та організаційні положення управлінського обліку. 
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Анотація 
В статті досліджено сукупність теоретичних, методичних та практичних положень 

організації управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано засади 
комплексної моделі організації управлінського обліку з врахуванням особливостей галузі. 

Ключові слова: управлінський облік, сільськогосподарське виробництво, технологія 
вирощування, земля, рослинництво, тваринництво, організація обліку, біологічні активи, 
виробництво продукції. 

Аннотация 
В статье исследованы совокупность теоретических, методических и практических 

положений организации управленческого учета на сельскохозяйственных предприятиях. 
Обоснованы принципы комплексной модели организации управленческого учета с учетом 
особенностей отрасли. 

Ключевые слова: управленческий учет, сельскохозяйственное производство, технология 
выращивания, земля, растениеводство, животноводство, организация учета, биологические 
активы, производство продукции. 

Annotation 
In the article investigates a set of theoretical, methodical and practical positions the organization 

management accounting In the agricultural enterprises. Substantiated principles of a comprehensive model 
of organization the management accounting with taking into features industry. 

Key words: administrative account, agricultural production, technology of growing, earth, plant-
grower, stock-raising, organization of account, biological assets, production of goods. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ НА УПРАВЛІННЯ 
ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Постановка проблеми. Сьогодні економіка України переживає важкі часи. Як і в попередні роки, 

найбільш сильний спад спостерігається в промисловості. Управлінський хаос в період трансформації 
соціально-економічної системи, і економічний спад минулого десятиліття мали негативні наслідки для 
стану виробничих потужностей, кадрів і діяльності промислових підприємств взагалі. 

В даний час нові можливості для підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств 
виникають на стику двох різних напрямків – логістики та маркетингу. Але чим більш суперечливі ці два 
напрями, тим більшу конкурентну перевагу може отримати підприємство, якому вдалося гармонійно 
поєднати їх в один результативний підхід. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвитку та застосуванню на практиці інструментів 
логістики та маркетингу присвячені роботи А. І. Семененко, В. І. Сергєєва, А. М. Гаджинського, 
Ю. М. Неруша, М. Є. Залманова, О. А. Окландер, А. Ф. Павленко, Н. Г. Гузя, Ф. Котлера. Логістичні 
системи включають в себе безліч елементів, взаємодії між якими потребують чіткої координації та 
узгодження [1; 2]. 

До стратегічно важливих завдань, які виникають у процесі управління закупівлями і збутом з 
позицій концепції маркетингової логістики, відносяться: 

– постійний аналіз ринку і його навколишнього зовнішнього середовища, які і складають основу 
стратегічного маркетингу; 

– вивчення пропозицій, надійності постачальників, цін, якості, умов поставок; 

– встановлення контактів і тривалих відносин з найбільш вигідними і надійними 
постачальниками, припинення відносин з менш надійними постачальниками; 

– встановлення відносин з найбільш вигідними і надійними збутовими посередниками і каналами 
збуту продукції, припинення відносин з ненадійними посередниками; 

– вивчення ринку продукції; 

– завоювання тих чи інших ринків (сегментів ринку); 

– планування закупівель і управління запасами сировини, матеріалів, напівфабрикатів і 
комплектуючих; 

– координація реклами та збуту продукції; 

– застосування методів маркетингової логістики в плануванні виробництва [2].  
 Однак, на сьогоднішній день, незважаючи на визначення стратегічних завдань в управлінні 

закупівельно-збутовою діяльністю підприємства, немає обґрунтованої концепції маркетингової 
логістики в рамках цього виду діяльності. 

Постановка завдання. Метою роботи є обґрунтування впровадження концепції маркетингової 
логістики в процеси управління закупівельно-збутовою діяльністю промислових підприємств для 
забезпечення їх життєздатності, підвищення надійності та ефективності функціонування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегічні завдання передбачають прийняття 
рішень, які так чи інакше стосуються діяльності всього підприємства в цілому. Ці рішення можуть 
вимагати особистої участі керівників вищої та середньої ланки, тобто професійно централізованого 
управління. У рішенні ж тактичних завдань потрібна можливість автономної роботи елементів 
логістичної системи з орієнтацією на досягнення поставлених стратегічних цілей. 

Підприємство є економічною системою [3, с. 64-65]. Взагалі, в поняття «економічна система» 
можна вкладати різний зміст, залежно від ступеня абстрагування і цілей дослідження. На 
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макроекономічному рівні економічна система – складна цілеспрямована система, що здійснює 
виробництво, розподіл і споживання матеріальних благ з метою задоволення необмежених людських 
потреб. На мікрорівні економічна система являє собою підприємства, корпорації, компанії, окремих 
людей і т.д., які здійснюють економічну діяльність, причому в систему можуть входити ще й 
постачальники, споживачі, системи транспорту і складського господарства. 

Економічна діяльність людства завжди пов’язана з потребою економічного використання 
ресурсів: робочої сили, матеріальних засобів виробництва (машини, устаткування, сировина, 
матеріали і т. ін.). Тому економічна категорія «ресурси» в технічній, суспільно-політичній і економічній 
літературі відома давно. Про їх склад мова йшла ще в працях Аристотеля, середньовічних філософів, 
представників економічної школи меркантилістів (ХVІІ ст.) тощо. В економічній теорії всі види ресурсів, 
які використовуються у процесі виробництва, називають економічними ресурсами, або факторами 
виробництва, чи продуктивними силами суспільства [4]. 

Об'єктом логістики як підсистеми економічної системи є система товарних, вантажних, 
матеріальних, інформаційних, фінансових і інших ресурсних потоків, які охоплюють весь процес 
планування, реалізації, управління та контролю від закупівлі сировини до доведення продукції до 
кінцевого споживача. Ці потоки характеризують просторовий, тимчасове і кількісний рух продукції 
підприємства від її виготовлення до кінцевого споживача (тобто весь шлях руху продукції в комплексі з 
урахуванням впливу всіх факторів). Таким чином, концепція логістики орієнтована на комплексність і 
вимагає виконання наступних умов: потрібний товар необхідної якості в необхідній кількості повинен 
бути доставлений вчасно у потрібне місце з мінімальними витратами. 

Концепція логістики базується на розумінні основної ідеї логістичного підходу. Новизна 
логістичного підходу до управління матеріальними потоками полягає, насамперед, у зміні пріоритетів 
між різними видами господарської діяльності на користь посилення значимості діяльності з управління 
матеріальними потоками. Лише порівняно недавно людство усвідомило, яким потенціалом 
підвищення ефективності володіє раціоналізація потокових процесів в економіці. Система поглядів на 
раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів є концепцією 
логістики. Основні положення логістики це: 

1. Реалізація принципу системного підходу. Оптимізація матеріального потоку можлива в межах 
одного підприємства або навіть його підрозділу. Однак максимальний ефект можна отримати лише 
оптимізуючи або сукупний матеріальний потік на всьому протязі від первинного джерела сировини до 
кінцевого споживача, або окремі, значні його ділянки. 

2. Відмова від випуску універсального обладнання. Не потрібно доводити, що при виконанні 
певної операції універсальне устаткування, як правило, програє обладнанню, створеному спеціально 
для виконання цієї операції. Це положення повною міру розповсюджується і на логістичні процеси. 

3. Гуманізація технологічних процесів, створення сучасних умов праці. Одним з елементів 
логістичних систем є кадри, тобто спеціально підготовлений  персонал, здатний з необхідним 
ступенем відповідальності виконувати свої функції. Проте робота у сфері управління матеріальними 
потоками традиційно не престижна, що пояснює наявністю проблеми професійно підготовлених 
кадрів. Логістичний підхід, посилюючи громадську значущість діяльності у сфері управління 
матеріальними потоками, створює об'єктивні передумови для залучення в галузь кадрів, що володіють 
більш високим трудовим і професійним потенціалом. 

4. Облік логістичних витрат протягом усього логістичного ланцюжка. Одне з основних завдань 
логістики – мінімізація витрат по доведенню матеріального потоку від первинного джерела сировини 
до кінцевого споживача. Вирішення цього завдання можливе лише за умови, якщо система обліку 
витрат виробництва і обігу дозволяє виділяти кошти на логістику. Таким чином, з'являється важливий 
критерій вибору оптимального варіанта логістичної системи – мінімум сукупних витрат протягом 
усього логістичного ланцюга.  

5. Розвиток послуг сервісу на сучасному рівні. Сьогодні можливості різкого підвищення якості 
більшості виробленої продукції об'єктивно обмежені. Тому все більше число підприємців звертається 
до логістичного сервісу, як до засобу підвищення конкурентоспроможності. 

6. Здатність логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності навколишнього середовища. 
Поява великої кількості різноманітних видів продукції і послуг – підвищує ступінь невизначеності попиту на 
них, зумовлює ризики коливання якісних і кількісних характеристик матеріальних потоків, що проходять 
через логістичні системи. У цих умовах здатність логістичних систем щодо адаптації до змін зовнішнього 
середовища є істотним чинником стійкого становища на ринку. 

У зв'язку з високим рівнем формалізації і алгоритмізації процедур логістичних систем в управлінні 
системами маркетингової логістики необхідно застосування кібернетичного підходу. Мета кібернетичного 
підходу в системах маркетингової логістики – застосування принципів, методів і технічних засобів для 
досягнення найбільш ефективних результатів маркетингового і логістичного процесів [5]. 

Розглянемо основні елементи маркетингово-логістичної системи в термінах кібернетичного підходу: 
1) Процес функціонування, в якому оптимально перетворюються потоки ресурсів. 
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2) Вхід. Це потік споживаних в процесі ресурсів (сировина матеріали, обладнання, комплектуючі, 
робоча сила, інформація). 

3) Вихід. Це результат самого перетворення входів, тобто потік створених або відпрацьованих 
ресурсів (готова продукція, відходи виробництва і вихідна інформація). 

4) Зворотній зв'язок. Це зв'язок між виходом якого-небудь елементу і входом попереднього йому 
в тій же системі. 

5) Обмеження. Вони складаються з цілей системи і так званих зв'язків, які примушують до 
певних дій. 

На рис. 1 наведена концептуальна схема маркетингової логістики в управлінні закупівельно-
збутовою діяльністю підприємства.  

 

 
Рис.1. Концептуальна схема маркетингової логістики в управлінні закупівельно-збутовою 
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Входами системи маркетингової логістики є ресурси: природні, людські, фінансові, інформаційні; 
виходами – результати функціонування системи маркетингової логістики: виконання шести правил 
логістики на даний момент часу й отримання конкурентних переваг на перспективу. Діяльність, у якій 
використовуються ресурси і якою можна управляти для перетворення входів на виходи, являє собою 
процес функціонування. Вихід одного процесу безпосередньо є входом наступного. 

На ефективність функціонування ланцюга поставок, що зв'язує всіх учасників від початкового 
джерела ресурсів до кінцевого споживача, впливають зовнішні чинники, дії менеджменту підприємства 
та безпосередньо логістичні операції, що проводяться на різних ділянках кола.  

При цьому існує як прямий  ланцюг поставок (від джерела до кінцевого споживача), так може 
формуватися і зворотний (при поверненні споживачем товарів). 

Система маркетингової логістики підприємства характеризується зв'язками елементів всередині 
системи і зв'язками з зовнішнім середовищем. Внутрішньосистемні зв'язки в процесі управління 
матеріальними потоками носять циклічний характер, а рух матеріального потоку всередині системи 
здійснюється послідовно.  

Повністю централізоване управління при логістичної організації взаємодії між партнерами 
відсутня. Але, тим не менш, головне підприємство логістичної системи виконує функції координації 
планів, потокових процесів, інформаційним обміном. До того ж у логістичній системі, крім кооперації і 
співробітництва, існує певна конкуренція за ресурси, частку ринку, споживачів і т.п. 

Ці складності можливо подолати, якщо управління системою маркетингової логістики 
здійснюється на основі принципу оптимального співвідношення централізованого та 
децентралізованого управління. Для систем маркетингової логістики оптимальне співвідношення 
централізації і децентралізації в управлінні має особливе значення з тієї причини, що існує постійна 
необхідність приймати оперативні маркетингові рішення – від простих до дуже серйозних, які 
стосуються, наприклад, відмови від постачань вже готової нової продукції або зміни асортименту 
продукції, що випускається підприємством. 

Ефективність функціонування підприємства, що використовує систему маркетингової логістики 
залежить від вибору і поєднання таких показників системи, як гнучкість, надійність, продуктивність, які 
за своїм характером знаходяться в суперечності і надають нерівнозначний вплив на зміну витрат і 
створення структури системи маркетингової логістики. 

Таким чином, виникає необхідність аналізу ефективності роботи такої системи з позицій більш 
об'єктивних критеріїв, що розглядають логістичну систему підприємства як частину більш загальних 
структур виробничої та закупівельно-збутової діяльності – критеріїв економічної ефективності. 

Комплексність і синхронність, що лежать в основі маркетингу та логістики, покладені в основу 
алгоритму побудови маркетингової системи логістики [6]: 

– розгляд руху і зберігання матеріалів і товарів від первинного джерела до кінцевого споживача 
як єдиного матеріального потоку; 

– впровадження логістичної системи – як засіб реалізації концепції маркетингової логістики; 

– використання агрегованого показника ефективності функціонування маркетингової системи 
логістики.  

Для виробництва продукції необхідні ресурси (сировина, комплектуючі, запасні частини). Природно 
замінити постачальника сировини і матеріалів видається більш легким завданням (якщо він не володіє 
монополією на ресурси) [7]. Зниження ризику зупинки виробництва через невиконання постачальниками 
своїх обов'язків здійснюється за допомогою пошуку та моніторингу альтернативних джерел поставок 
ресурсів. При цьому особливе значення має контроль якості поставлених ресурсів, так як від цього 
залежить якість виробленої продукції і, в кінцевому підсумку повнота задоволення вимог споживачів.  

Процеси закупівель і збуту – це процеси, що характеризуються певною двоїстістю. Підприємство 
може виступати як в ролі покупця, так і в ролі продавця. До системи маркетингової логістики висувається 
вимога реалізації принципу зворотного зв'язку на всіх ділянках ланцюга постачань. Інформація про попит, 
майбутні замовлення, потреби в матеріальних ресурсах рухається від ринку збуту як безпосередньо, так і 
через посередників на підприємство і від підприємства до його постачальників.  

Концепція маркетингової логістики пропонує встановлення таких інформаційних каналів, в яких 
інформаційний обмін здійснюється не ізольовано по каналу збуту і каналу закупівель, а по всьому 
ланцюгу поставок [8]. При цьому інтегрована інформація може надходити в єдиний керуючий центр 
(тут вже можна говорити про об'єднання різних підприємств і організацій в корпорацію), де вона 
відповідним чином обробляється і на основі її будуються прогнози і плани для кожного учасника 
ланцюга, з урахуванням його потреб і можливостей, вимог і обмежень ринку та з метою підвищення 
ефективності функціонування системи в цілому. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у сучасних умовах функціонування 
вітчизняних промислових підприємств виникає необхідність впровадження концепції маркетингової 
логістики в процеси управління закупівельно-збутовою діяльністю підприємств для забезпечення їх 
життєздатності та підвищення надійності та ефективності функціонування. 
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Анотація 
Розглянуто основні елементи маркетингово-логістичної системи. Доведено необхідність 

впровадження концепції маркетингової логістики в процеси управління закупівельно-збутовою 
діяльністю промислових підприємств для забезпечення їх життєздатності, підвищення надійності 
та ефективності функціонування. 

Ключові слова: логістичний підхід, маркетингова логістика, матеріально-технічне 
забезпечення, промислове підприємство, закупівля, збут. 

Аннотация 
Рассмотрены основные элементы маркетингово-логистичной системы. Доказана 

необходимость внедрения концепции маркетинговой  логистики в процессе управления закупочно-
сбытовой деятельности промышленных предприятий для обеспечения их жизнедеятельности и 
повышения надежности функционирования. 

Ключевые слова: логистический поход, маркетинговая логистика, материально-
техническое обеспечение, промышленное предприятие, закупка, сбыт. 

Annotation 
The basic elements of marketing and logistics system are examined. The necessity of introducing the 

concept of marketing logistics in the management of procurement and distribution of industrial activities for 
their livelihoods and improve the reliability and efficiency of operation is proved. 

Key words: logistics campaign marketing logistics, material logistics, industrial enterprise, 
procurement, marketing. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЦТВА  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ 

ПІДПРИЄМСТВАМИ 
 

Постановка проблеми. Скорочення поголів’я молочного стада призвело до зменшення 
виробництва молока та його пропозиції на ринку. Низька ефективність галузі, непаритетність відносин 
між виробниками та переробними підприємствами молочної продукції і постачальниками ресурсів 
спричинили фінансові проблеми у більшої частини аграрних формувань, значно ускладнили 
можливість впровадження ресурсозберігаючих технологій та інвестиційно-інноваційних проектів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організаційно-економічні засади ринково 
орієнтованого виробництва сільськогосподарської продукції досліджують вітчизняні науковці: 
П. С. Березівський, С. В. Васильчак, Т. Г. Дудар [1], М. М. Ільчук [2; 3], В. М. Калінчик [2], 
Т. Л. Мостенська [4], М. К. Пархомець, О. М. Шпичак та інші. У працях цих дослідників відображено 
проблеми розвитку аграрного ринку, теоретичні та практичні аспекти економічної ефективності 
виробництва та реалізації молока і молочної продукції. 

Однак для забезпечення комплексного вирішення проблем виробництва та реалізації молока 
сільськогосподарськими підприємствами необхідно продовжувати наукові дослідження. 

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження проблем формування організаційно-
економічних умов ефективного виробництва та реалізації молока в сільськогосподарських 
підприємствах, а також удосконалення економічного механізму відносин між усіма ланками 
вертикально інтегрованої системи: виробництво-переробка-реалізація, найбільш слабкою серед яких 
залишаються сільськогосподарські підприємства молокопродуктового комплексу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційно-економічні засади ефективного 
функціонування сільськогосподарських підприємств мають забезпечити розв’язання таких ключових 
завдань, як соціально-економічний розвиток села та зростання добробуту сільських жителів, 
продовольче забезпечення та національна безпека країни. Їх ефективність значною мірою залежить 
від специфіки природних та економічних умов господарювання, організаційних форм виробництва та 
реалізації агропродовольчої продукції. 

Щодо організаційно-економічних складових виробництва та реалізації молока, то вони 
розглядаються як сукупність організаційних форм і економічних важелів, взаємодія яких дозволяє 
забезпечити стабільне функціонування та ефективний розвиток підприємств з виробництва молока в 
сучасному ринковому середовищі (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Класифікація організаційно-економічних складових виробництва та реалізації 
молока і молочних продуктів 

Власна розробка 
 
Важливими заходами для стабільного розвитку галузі молочного скотарства в 

сільськогосподарських підприємствах є: раціональне використання ресурсного потенціалу; 
розміщення, спеціалізація та концентрація виробництва з урахуванням природних умов; 
удосконалення механізмів цінової політики, фінансово-кредитної та банківської систем; організація 
виробничої діяльності на основі інвестиційно-інноваційного розвитку; контрактна система заготівлі 
молочної сировини між товаровиробниками і переробними підприємствами. 

Молочне скотарство – традиційна галузь тваринництва Тернопільської області. У табл. 1 
наведені статистичні дані середньорічного поголів’я великої рогатої худоби області за 2005–2010 рр. 

 

Організаційно-економічні складові виробництва та реалізації молока на інтегрованій основі 
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Таблиця 1 
Динаміка поголів’я великої рогатої худоби у Тернопільській області, тис. гол. 

 
Рік  

Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Відхилення (+/-) 
2010 р. до 2005 

р. 
Усі категорії господарств 

ВРХ 261,3 247,2 221,6 205,8 197,6 182,4 -78,9 

у т.ч. корови 151,9 141,5 132,3 120,3 116,1 111,9 -40,0 

Частка корів у стаді, % 58,1 57,2 59,7 58,5 58,7 61,3 3,2 

Сільськогосподарські підприємства 
ВРХ 41,0 38,3 30,5 26,2 26,5 26,6 -14,4 

у т.ч. корови 12,6 11,3 10,0 8,3 8,5 9,0 -3,6 
Частка корів у стаді, % 30,7 29,5 32,7 31,7 32,1 33,8 3,1 

Господарства населення 
ВРХ 220,3 208,9 191,1 179,6 171,1 155,8 -64,5 

у т.ч. корови 139,3 130,2 122,3 112,0 107,6 102,9 -36,4 
Частка корів в стаді, % 63,2 62,3 63,9 62,4 62,8 66,0 2,8 

Розраховано за даними Головного управління статистики у Тернопільській області. 

 
Аналіз даних табл. 1 показує, що у 2005 р. на Тернопільщині в усіх категоріях господарств 

налічувалося 261,3 тис. гол. великої рогатої худоби, з них 151,9 тис. гол. корів (або 58,1%). У 2010 
р. показник кількості великої рогатої худоби становив 182,4 тис. гол., з них 111,9 тис. гол. корів 
(61,3%). Занепад тваринництва в регіоні є наслідком не відпрацьованості відповідного 
організаційно-економічного механізму та державного регулювання економікою. Основне поголів’я 
зосереджено в особистих селянських господарства. У складних економічних умовах особисті 
господарства населення утримували в 2010 р. 155,8 тис. гол. великої рогатої худоби, у тому числі 
102,9 тис. гол. корів, частка яких становить 66,0 відсотків. 

Негативним явищем у розвитку молочного скотарства для більшості сільськогосподарських 
підприємств України є те, що в них ведення галузі здійснюється на основі малоефективних технологій 
з прив’язним утриманням корів і доїнням у відра. Багато технологічних операцій виконується вручну, а 
рівень автоматизації та механізації виробничих процесів становить 50 відсотків. Це, безперечно, 
впливає на ефективність виробництва молока в Україні. Ця тенденція спостерігається і в 
досліджуваній Тернопільській області (табл. 2). 

Таблиця 2 
Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських 

підприємствах Тернопільської області 
 

Рік 
Показник 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Відхилення  
(+/-) 2010 р. 
до 2005 р. 

Поголів’я корів, тис. гол. 12,6 11,3 10,0 8,3 8,5 9,0 -3,6 
Виробництво молока, тис. т 35,5 35,0 31,6 28,0 33,0 34,5 -1,0 
Удій молока на 1 корову, кг 3237 3285 3177 3053 4168 4279 1042 
Витрати кормів на 1 ц молока, ц корм. од. 1,62 1,62 1,30 1,32 1,18 1,09 -0,53 
Реалізовано молока, тис. т 28,3 27,9 24,9 24,1 29,3 28,5 0,2 
Рівень товарності, % 79,7 79,7 78,8 86,1 88,2 82,6 2,9 
Собівартість 1 ц молока, грн 91,4 100,3 118,0 164,5 168,2 209,4 118,0 
Ціна реалізації 1 ц молока, грн  114,2 115,9 169,7 229,7 196,1 280,0 165,8 
Прибуток на 1 ц реалізованого молока, грн 22,8 15,6 51,7 65,2 27,9 70,6 5,1 
Прибуток від реалізації молока, тис. грн 645,2 435,2 1287,3 1571,3 817,5 2012,1 172,3 
Рівень рентабельності, % 24,2 10,7 27,6 24,1 11,5 33,7 9,5 

Розраховано за даними Головного управління статистики у Тернопільській області. 

 
Проведені дослідження свідчать, що продуктивність корів залишається низькою, а незначне 

ж зростання надоїв молока досягнуто не за рахунок якісного поліпшення складу молочного 
поголів’я, а є результатом вибракування низькопродуктивних тварин. 

В системі показників економічної ефективності виробництва молока одним із важливих є 
собівартість, яка формується під впливом ряду чинників, а саме: продуктивності корів, витрат 
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матеріальних і трудових ресурсів тощо. За аналізований період у сільськогосподарських 
підприємствах Тернопільської області собівартість 1 ц молока підвищилася на 118,0 грн/ц, а ціна 
реалізації 1 ц молока зросла на 165,8 грн/ц. В результаті чого й досягається хоча й нестабільна, але й 
прибуткова діяльність молочного скотарства. 

З метою виявлення впливу факторів на прибуток проведено кореляційно-регресійний аналіз 
показників виробничо-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств Тернопільської 
області. Кореляційно-регресійна модель залежності прибутку від досліджуваних факторів має вигляд 
формули (1): 

 
                      Y=-198,82+0,052Х1-0,027Х2+0,999Х3,                                             (1) 

 
де Ү – прибуток від реалізації 1 ц молока, грн;  
Х1 – надій молока від 1 корови, кг;  
Х2 – витрати на 1 корову, грн; 
Х3 – ціна реалізації 1 ц молока, грн. 
Параметри одержаного рівняння кореляційно-регресійного зв’язку свідчать, що із збільшенням 

продуктивності 1 корови на 100 кг, зменшенням виробничих витрат на 100 грн/гол. і підвищенням ціни 
реалізації молока на 100 грн/ц прибуток від реалізації молока зросте відповідно на 5,2, 2,7, та 99,9 грн 
відносно середніх значень по Тернопільській області. Але, зменшення витрат призводить у свою чергу 
до зниження рівня інтенсивності ведення галузі. Це в значні мірі пов’язано з диспаритетом цін. 

Так, через низькі ціни продажу молока сільськогосподарські підприємства не отримують доходів, 
які б покривали витрати на виробництво молока. В результаті відбувається скорочення поголів’я 
молочного стада, зменшення площ культурних пасовищ, зниження продуктивності праці та зростання 
собівартості молока. 

В умовах ринкових відносин досить гострою є проблема реалізації виробленого молока. 
Жорстка конкуренція в ринковому середовищі спонукає сільськогосподарські підприємства до пошуку 
нових ринків збуту, щоб забезпечити прибуткову діяльність. 

Обсяги продажу молока в Тернопільській області в 2010 р. порівняно з 2005 р. збільшились на 
8,5 тис. т (рис. 2). Причому вищим ґатунком реалізовано на 5,5% менше, хоча на перспективу 
підвищення частки реалізованого молока вищим ґатунком є основним резервом збільшення його 
закупівельної ціни.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка обсягів та цін реалізації молока в Тернопільській області 
Побудовано за даними Головного управління статистики у Тернопільської області. 
 
Дослідженнями встановлено, що від усіх категорій товаровиробників надійшло на переробні 

підприємства 184,5 тис. т молока та молочних продуктів (табл. 3). Частка сільськогосподарських 
підприємств в обсягах реалізації становила лише 15,4 відсотків. Рівень товарності молока становив 
44,2%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – 82,6%, а в господарствах населення – 40,8 
відсотків. 
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Таблиця 3 
Виробництво та реалізація молока в Тернопільській області 

 
Рік  

Показник 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Відхилення 
 (+/-) 2010р. до 

2005 р. 

Усі категорії господарств 

Валове виробництво, тис. т 485,2 469,7 452,1 424,0 418,7 416,7 -68 
Обсяги реалізації, тис. т 176,0 170,8 178,9 167,8 153,0 184,5 8,5 

Сільськогосподарські підприємства 
Валове виробництво, тис. т 35,5 35,0 31,6 28,0 33,0 34,5 -1,0 

Обсяги реалізації, тис. т 27,3 30,5 25,8 26,0 29,3 28,5 1,2 

Господарства населення 
Валове виробництво, тис. т 449,7 434,7 420,5 396,0 385,7 382,2 -67,5 
Обсяги реалізації, тис. т 148,7 138,1 150,6 140,6 113,5 156,0 7,3 

Розраховано за даними Головного управління статистики у Тернопільській області 
 
Відомо, що на сучасному етапі основна частка виробництва та реалізації молока належить 

господарствам населення, але вони на відміну від великотоварних виробників не в змозі забезпечити 
надходження високоякісної молочної сировини на переробні підприємства. Тому необхідно 
поліпшувати організацію заготівлі молока у селян через молокоприймальні пункти шляхом 
модернізації існуючих та створення нових у віддалених від районних і промислових центрів 
поселеннях. 

Висновки з проведеного дослідження. Аналіз економічної ефективності виробництва молока 
в Тернопільській області дає підстави стверджувати про необхідність інтенсифікації розвитку 
молочного скотарства на інноваційній основі шляхом будівництва нових та реконструкції існуючих 
ферм, організації великотоварного виробництва, придбання тварин молочного напряму з високою 
продуктивністю, зміцнення кормової бази, що забезпечить зростання доходів сільськогосподарських 
підприємств, збільшення заробітної плати та робочих місць. 
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Анотація 
В статті розглянуто організаційно-економічні засади виробництва та реалізації молока 

сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено сучасний стан молочного скотарства, 
визначено основні напрями розвитку галузі в умовах ринкових трансформацій. 

Ключові слова: організаційно-економічні засади виробництва молока, реалізація, ціна, 
собівартість продукції, рентабельність, прибуток. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрено организационно-экономические принципы производства и реализации 
молока сельскохозяйственными предприятиями. Исследовано современное состояние молочного 
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скотоводства, определенно основные направления развития отрасли в условиях рыночных 
трансформаций. 

Ключевые слова: организационно-экономические принципы производства молока, 
реализация, цена, себестоимость продукции, рентабельность, прибыль. 
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In the article it is considered organizationally economic principles of production and realization of milk 
by agricultural enterprises. Investigational the modern state of the suckling cattle breeding, certainly basic 
directions of development of industry in the conditions of market transformations. 
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ЛОГІСТИЧНІ СТРАТЕГІЇ ТА ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постановка проблеми. У теперішній час дуже стрімко почали розвиватись торговельні 

підприємства, які зайняли непогані ринкові позиції порівняно з великими та міжнародними компаніями, 
оскільки здатні задовольнити попит споживачів майже в усіх сферах економіки.  

Для ефективної діяльності торговельного підприємства все ширше використовуються логістичні 
стратегії, що відображають нові підходи в управлінні, в моделюванні логістичних процесів.  

Організація логістичного управління на торговельному підприємстві повинна починатись з 
розроблення логістичної стратегії, а саме визначення місця логістичної стратегії в загальній стратегії 
управління торговою фірмою. Менеджер повинен розробляти систему логістичного управління, 
ґрунтуючись на вже існуючих процедурах ухвалення рішень, оскільки логістика торговельного 
підприємства являє собою організований процес управління матеріальними, інформаційними та 
супутніми потоками від постачальника (через розподільну систему компанії – склади і транспорт) до 
продажу та доставки покупцю (споживачу). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед іноземних авторів, які досліджували 
концепції управління логістичними стратегіями, можна виділити наступних: Т. Алєсінская, 
Ч. Скворонек, Я. Вітковскі, М. Чєшельські, Е. Голембська, Дж. Койль, Х.-К. Поль. Українські автори 
переважно приділяють увагу логістичним стратегіям лише промислових підприємств, зокрема, це 
публікації Є. Крикавського, Р. Ларіної, О. Тридіда; проблемі логістичного управління торговим 
підприємством присвячені наукові дослідження Л. В. Фролової [5]. 

Роль і місце логістики в управлінні бізнесом та аналіз організації управління логістикою в 
роздрібній торговельній мережі досліджуються на рівні зарубіжної практики – 
Джеймсом С. Джонсоном, Дональдом Ф. Вудом, Деніелом Л. Вордлоу, Полем Р. Мерфі, Д. Ретліфом, 
У. Налті, К. Ю. Ковальовим, С. А. Уваровим, П. Є. Щегловим, Д. А. Івановим та ін. Певні розробки з 
питань впровадження логістичної концепції в управління підприємством належать вітчизняним 
науковцям, зокрема, Є. В. Крикавському.  

Проте, незважаючи на значну кількість наукових публікацій з обраної теми дослідження, 
проблема обґрунтування впровадження логістичних стратегій у практику торговельних підприємств 
залишається недостатньо вивченою. 

Постановка завдання. Метою написання даної статті є дослідження особливостей здійснення 
логістичних процесів, аналіз та визначення основних видів логістичних стратегій з метою 
обґрунтування впровадження їх у практику торгових підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Логістична діяльність підприємства торгівлі 
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охоплює традиційні сфери закупівельної, збутової, внутрішньовиробничої (виробничі за своєю суттю 
та специфічні за формою торгово-технологічні процеси в межах торговельних об'єктів), складської, 
транспортної, інформаційної логістики, управління замовленнями та управління запасами, 
формування інфраструктури логістичних процесів (визначення потреби в об'єктах гуртової та 
роздрібної торгівлі, планування їх розвитку та розміщення на полігоні обслуговування, забезпечення 
технічного оснащення торговельних об'єктів), а також організаційно-управлінську діяльність із 
створення та управління цією системою [2]. 

Стратегія взагалі описує принциповий образ дій, вибраний для того, щоб досягти поставлених 
цілей. До найбільш загальних логістичних стратегій відносять «худу» логістичну стратегію, динамічну 
логістичну стратегію і логістичну стратегію, засновану на стратегічних союзах [1].  

«Худа» стратегія базується на принципі управління витратами, тобто формуванні товарних 
запасів тих же або зіставних продуктів, що і у конкурентів, але дешевше. Мета «худої» логістики – 
виконувати кожну операцію, використовуючи менше кожного виду ресурсів: людей, простору, запасів, 
устаткування, часу і т.д. Для цього «худа» логістична стратегія прагне відшукати способи усунення 
непродуктивних витрат ресурсів. 

Типовим підходом до реалізації «худої» логістичної стратегії є: докладний аналіз поточних 
операцій і подальша відмова від операцій, що не додають цінності; усунення зупинок, спрощення 
переміщень; використання більш довершеної технології для підвищення ефективності; розміщення 
потужностей ближче до споживачів з метою скорочення транспортних витрат; пошук можливостей 
отримати економію на масштабах; усунення з ланцюга постачань непотрібних ланок. 

Слід враховувати, що «худі» операції можуть не спрацьовувати в дуже динамічних або 
невизначених умовах. У цих випадках можна скористатися гнучкішою логістичною стратегією, 
заснованою на динамічності. Мета динамічної стратегії – забезпечити високу якість обслуговування 
споживачів, оперативно реагуючи на появу нових або зміну колишніх умов.  

Організації, що використовують динамічну логістичну стратегію, сфокусовані на споживачах, 
тобто прагнуть досягти повного задоволення запитів споживачів; створюють зручний доступ 
споживачів до своєї організації; гнучко і оперативно реагують на запити, що змінюються; проектують 
логістику так, щоб вона задовольняла запити споживачів і навіть перевищувала їх; здійснюють 
післяпродажні перевірки, щоб переконатися, що споживачі залишилися задоволеними і після 
здійснення покупки; піклуються про підготовку майбутніх операцій, завжди зберігають контакти зі 
своїми споживачами, потенційними покупцями тощо. 

На перший погляд цілі і характеристики «худих» і динамічних операцій здаються суперечливими 
(табл. 1) [1]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика «худої» та динамічної логістики 

 
Фактор «Худа» логістика Динамічна логістика 

Мета Ефективні операції Гнучкість, що забезпечує задоволення попиту 
Метод Видалення усіх невиробничих 

дільниць 
Задоволення споживачів 

Обмеження Обслуговування споживачів Витрати 
Динаміка змін Довгострокова стабільність Динамічне реагування на обставини, що 

змінюються 
Параметри 
діяльності 

Повнота використання Час виконання замовлень, рівень 
обслуговування 

Робота Стандартизована Змінна 
Управління У межах формалізованих циклів 

планування 
Менш структуроване та здійснюється 
персоналом, наділеними відповідними 
повноваженнями 

 
Але на практиці ніякого суворого розмежування між ними немає і організаціям не обов'язково 

обирати лише одну з логістичних стратегій. Наприклад, якщо постачальник покращує зв'язок зі своїми 
замовниками через електронний обмін даних або продає матеріали через веб-сайт, то цим він 
одночасно скорочує витрати і покращує якість обслуговування. По суті обидві стратегії враховують 
задоволення споживачів і низькі витрати домінуючими напрямами, але по-різному описують процес 
досягнення мети. 

Мета стратегії формування союзів з постачальниками і замовниками – збільшення ефективності 
ланцюга постачань, коли всі її члени працюють спільно і спільно отримують вигоди від довгострокової 
кооперації. 

Зазвичай причинами використання цієї стратегії є прагнення до більш довершеного 
обслуговування споживачів, гнучкості, до зниження витрат, прагнення уникнути непотрібних 
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інвестицій, відсутність досвіду у організацій. Частіше за все партнерства створюються між 
транспортними компаніями, до інших областей співпраці відносяться складування, послуги у сфері 
імпорту/експорту, обробка інформації. 

До інших найбільших стратегій, що часто зустрічаються, в яких ставка робиться на конкретніші 
аспекти своєї діяльності, відносяться наступні логістичні стратегії: диференціації, стратегія на основі 
тимчасових параметрів, стратегії на основі захисту навколишнього середовища, стратегії підвищеної 
продуктивності, стратегії з доданою вартістю, стратегії диверсифікації або спеціалізації, стратегія 
фокусування, стратегії зростання [8].  

Формування логістичної стратегії становить комплексний, впорядкований та інтегрований 
процес, спрямований на отримання сукупних результатів системи в сенсі створення вартості і 
покращання рівня обслуговування для споживачів. Цей процес сконцентрований на отриманні 
сатисфакції клієнтів, враховуючи та передбачаючи їхні майбутні потреби [6]. 

Головна стратегія торговельного підприємства орієнтована на покращання ефективності 
функціонування товаропотоків. Логістична стратегія, як стратегія функціонального рівня, тісно 
пов'язана з маркетинговою стратегією, являючи певне доповнення одна одній. Цілі стратегій 
конкуренції торговельних підприємств збігаються з цілями логістичних стратегій, які скеровані на 
підвищення ефективності функціонування матеріалопотоків [3]. 

У зарубіжній літературі в теорії управління застосовують таку класифікацію стратегій: 
– стратегії офенсивні, тобто на основі активних дій, направлені на розвиток і інновації: стратегії 

низьких витрат, диференціації, концентрації; 
– стратегії дефенсивні, скеровані на зміцнення існуючих ринкових позицій, з використанням 

нових можливостей: стратегія лідерства, швидкого виходу з ринку [4]. 
Основними логістичними стратегічними цілями торговельного підприємства, на нашу думку, 

повинно бути покращання логістичного обслуговування, а також оптимізація витрат матеріальних та 
інформаційних потоків. Отже, логістичну стратегію можна розглядати як поглиблення традиційної 
стратегії торговельного підприємства. Основними характеристиками сучасної логістичної стратегії 
фірми можна вважати наступні: узгодженість рішень усіх логістичних підсистем; послідовність і 
комплексність дій різних часових періодів; реальність і еластичність планів. 

Основними елементами модельного подання логістичної стратегії є сукупність логістичних 
стратегічних рішень у сферах протікання логістичних процесів закупівель, зберігання, 
транспортування і дистрибуції [7]. 

Побудова логістичної стратегії для торгових підприємств відбувається у кілька етапів: 
1 – стратегічний аналіз логістичної системи підприємства; 
2 – проектування моделі логістичної стратегії; 
3 – реалізація стратегії; 
4 – контроль за реалізацією стратегії. 
Стратегічний аналіз полягає у діагностиці логістичної системи, в результаті якої повинні бути 

сформульовані ключові компетенції успіху, на які має бути зорієнтованою логістична стратегія. Аналіз 
проводиться в межах логістичної системи торговельного підприємства, а також дослідження 
можливостей та зовнішніх загроз функціонування на ринку. 

Зовнішній аналіз можна назвати «логістичним оточенням», адже він повинен враховувати усі 
можливі чинники зовнішнього впливу на функціонування логістичної системи торговельного 
підприємства. До таких чинників належать: логістична інфраструктура регіону і країни, логістика 
конкурентів, контрагентів і клієнтів. Натомість внутрішній стратегічний аналіз можна назвати «аналізом 
засобів логістики підприємства», він стосується логістичної системи підприємства і елементів 
логістичних процесів: матеріалопотоків, запасів, інформаційних потоків, логістичних витрат, 
логістичної інфраструктури.  

Висновки з проведеного дослідження. Логістична стратегія торгового підприємства має бути 
головною рушійною силою забезпечення та досягнення стратегіних цілей підприємства. Для 
зміцнення та підтримання конкурентоспроможності торгового підприємства необхідно розробляти 
модель логістичної стратегії та здійснювати контроль за її дотриманням. 

Подальші дослідження полягають у практичному використанні та застосуванні тих чи інших 
логістичних стратегій на конкретних торговельних підприємствах. 
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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення логістичних процесів, аналізу та 
визначенню основних видів логістичних стратегій з метою обґрунтування впровадження їх у 
практику торгових підприємств. Встановлено доцільність впровадження логістичного управління 
на торгових підприємствах. 

Ключові слова: логістика, стратегія, логістичний процес, логістичне управління, торгове 
підприємство. 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей осуществления логистических процессов, 

анализу и определению основных видов логистических стратегий с целью обоснования внедрения 
их в практику торговых предприятий. Установлена целесообразность внедрения логистического 
управления на торговых предприятиях.    

Ключевые слова: логистика, стратегия, логистический процесс, логистическое 
управление, предприятие. 

Annotation  
The article investigates features of logistic processes, analysis and definition of main logistics 

strategies in order to justify their introduction into practice of trading companies Established that the 
expedient to implementation of logistics management on the trading enterprises. 

Key words: Logistics, strategy, logistics process, logistics management, commercial enterprise. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ І КРИТЕРІЇВ 
ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку економіки України значно зростає роль 

економічної активності підприємства (ділової і ринкової). Дана категорія характеризується відповідними 
показниками. Але єдиної системи показників та критеріїв для оцінки ділової і ринкової активності 
підприємства не існує. Питання пов’язані з розробкою такої системи є дуже важливими і мають значний 
вплив на удосконалення методики загальної економічної оцінки діяльності підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливими показниками при оцінці фінансового 
стану підприємства являються показники ділової і ринкової активності. Багато вчених-економістів, 
зокрема такі, як О. Я. Базілінська [1, с. 278-280, 292], В. Р. Банк і С. В. Банк та інші [2, с. 130], 
М. Д. Білик і О. В. Павловська та інші [12, с. 50-60], Ю. Брігхем і Л. Гапенськи [3, с. 276-285], 
В. М. Івахненко [4, с. 131-135], К. В. Ізмайлова [5, с. 101-102], В. В. Ковальов [7, с. 350-355], 
Л. О. Коваленко і Л. М. Ремньова [8, с.425-434], Г. О. Крамаренко і О. Є. Чорна [6, с. 206-212], 
В. О. Мец [9, с. 126-128], С. Ф. Покропивний [10, с. 507-510], Г. В. Савицька [11, с. 532], Ю. С. Цал-
Цалко [13, с. 407], О. О. Шеремет [14, с. 110-115] та інші у своїх працях використовують показники 
ділової і ринкової активності підприємства. Але кожен з авторів по різному класифікує дані показники 
та включає їх у відповідні групи. Тому, з огляду на вищевикладене, невирішеним залишається питання 
виділення єдиної системи показників і критеріїв оцінки економічної активності підприємства. 
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Постановка завдання. Метою даного дослідження є формування системи показників і 
критеріїв оцінки економічної активності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною проблемою, на нашу думку, постає 
відсутність єдиної системи показників ділової і ринкової активності підприємства, що дозволили б 
системно і комплексно врахувати базові показники діяльності підприємств. 

Розглянемо існуючі показники ділової і ринкової активності підприємства (табл. 1). 
Таблиця 1 

Існуючі підходи до визначення показників ділової і ринкової активності підприємства 
№ 
з/п Група показників Показники 

1. Показники ділової 
активності 
підприємства 

Оборотність дебіторської заборгованості, оборотність кредиторської заборгованості, 
оборотність власного капіталу, фондовіддача основних засобів та інших 
позаоборотних активів, продуктивність праці, фондовіддача, оборотні кошти в 
розрахунках (в обороті), оборотність коштів в розрахунках (в днях), оборотність 
виробничих запасів (в оборотах), оборотність виробничих запасів (в днях), 
тривалість операційного циклу, тривалість фінансового циклу, коефіцієнт погашення 
дебіторської заборгованості, оборотність основного капіталу, коефіцієнт стійкості 
економічного зростання, фондомісткість, коефіцієнт оборотності оборотних коштів, 
середній термін оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності запасів, 
коефіцієнт оборотності готової продукції, коефіцієнт внутрішнього зростання. 

2. Показники 
ринкової 
активності 
підприємства 

Дохід на акцію, дивіденд на акцію, коефіцієнт котирування акції, дивідендний вихід, 
ціна акції, зміни у добробуті акціонерів, капіталізація дохідності акцій, загальний 
дохід звичайної акції, коефіцієнт покриття дивідендів, коефіцієнт «ринкова-
балансова вартість». 

 
Розглянувши методики різних авторів, ми дійшли висновку, що дані показники потрібно 

класифікувати в чотири групи: 
1. Показники, що характеризують ефективність (наприклад, індекс фондовіддачі, індекс 

матеріаловіддачі, індекс ресурсовіддачі, індекс прибутковості тощо). 
2. Показники, що характеризують витрати (наприклад, індекс поточних витрат на виробництво і 

реалізацію продукції, індекс матеріальних витрат тощо). 
3.  Показники, що характеризують результати (наприклад, індекс обсягу реалізації продукції, 

індекс прибутку тощо). 
4. Інші показники, що не ввійшли в перші три групи (наприклад, індекс показників ліквідності, 

індекс концентрації капіталу тощо). 
Із даних чотирьох груп основною, на нашу думку, є група показників, які характеризують 

ефективність, решта – допоміжні. Дані показники (основні) відображають ефективність використання 
матеріальних ресурсів підприємства, основних фондів, капіталу тощо, тобто наскільки якісно вкладені 
кошти в роботу підприємства. Показники ефективності є ключовими, оскільки характеризують 
ефективність діяльності підприємства, прибутковість підприємства і є ключовою ланкою фінансово-
стабільного підприємства. Методологія показників та критеріїв економічної активності підприємства 
(рис. 1) демонструє важливість даної групи показників. 

 

 

Рис. 1. Методологія визначення показників та критерії економічної активності 
підприємства 

Методологія визначення показників та 
критеріїв економічної активності 

Система показників і критерії 
економічної активності підприємства 

Пріоритет (ранжування) 

Основні (головні) Допоміжні (другорядні) 

Індекс ефективності 
Індекс витрат, індекс результатів, 

індекс інших показників, що не 
ввійшли в перші три групи 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 

Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 251 

Розглянемо дані показники і критерії більш детально (табл. 2). 
Таблиця 2 

Критерії та показники економічної активності підприємства 
 

№ 
з/п Критерії економічної активності підприємства: Показники економічної активності 

підприємства: 

1. В(t)>В(t-1) 
1)-В(t
)t(В

Ів =
 

Даний критерій є необхідним, але недостатнім для оцінки економічної активності підприємства 

2.  Q(t)> Q(t-1)                                                               
1)-Q(t

)t(Q
ІQ =

 
Даний критерій є необхідним, але недостатнім для кінцевої (системної) оцінки економічної активності 
підприємства 

3.       Kпл. (t)> Kпл. (t-1)                                                  
1)-kппл.(

)t.(
.

kпп
Іпл =

 
Даний критерій є необхідним, але недостатнім для кінцевої (системної) оцінки економічної активності 
підприємства 

4.        Kрент.(t)>Kрент.(t-1)                                             
1)-kррент.(

)t.(
.

kррен
Ірент =

 
Даний критерій характеризує ефективність діяльності підприємства і забезпечує  економічну активність 
підприємства.  
 

 

де Ів – індекс витрат;  
В(t) – витрати періоду t;  
В(t-1) – витрати періоду t-1;  
I Q(t) – індекс обсягу реалізації; 
Q(t) – обсяг реалізації періоду t;  
Q(t-1) – обсяг реалізації періоду t-1;  
І пл. – індекс платоспроможності;  
К пл. (t) – коефіцієнт платоспроможності періоду t;  
К пл. (t-1) – коефіцієнт платоспроможності періоду t-1;  
І рент. – індекс рентабельності;  
К рент. (t) – коефіцієнт рентабельності періоду t;  
К рент. (t-1) – коефіцієнт рентабельності періоду t-1. 
Отже, з таблиці 2 можна зробити висновок про те, що показники ефективності (рентабельність, 

оборотність) є основними, а решта груп показників – допоміжні, і при виконанні певних умов (дані 
критерії) підприємство може досягти бажаного ефекту. В результаті вище викладеного представимо 
свою (авторську) систему показників, які характеризують економічну активність підприємства (табл. 3). 

Таблиця 3 
Система показників, які характеризують економічну активність підприємства 

 
Пріоритет Назва Перелік показників 

Основні (головні) Показники, що характеризують 
ефективність 

Індекс фондовіддачі, індекс матеріаловіддачі, індекс 
ресурсовіддачі, індекс прибутковості тощо. 

Показники, що характеризують 
витрати 

Індекс поточних витрат на виробництво і реалізацію 
продукції, індекс матеріальних витрат тощо. 

Показники, що характеризують 
результати 

Індекс обсягу реалізації продукції, індекс прибутку 
тощо. 

Допоміжні 
(другорядні) 

Інші показники, що не ввійшли в 
перші три групи 

Індекс показників ліквідності, індекс концентрації 
капіталу тощо. 

 
Як видно із табл. 3, основними і базовими являються показники, що характеризують економічну 

ефективність. 
Показники ефективності включають в себе: 
- всі показники рентабельності (прибутковості); 
- всі показники оборотності або ресурсовіддачі. 
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Показники рентабельності: рентабельність власного капіталу; рентабельність активів; 
рентабельність продукції. 

Показники оборотності (ресурсовіддачі): оборотність власного капіталу; оборотність активів; 
оборотність оборотних активів; фондовіддача; матеріаловіддача тощо. Дані показники 
використовуються як індекси. Наприклад, індекс рентабельності підприємства, який характеризує 
відношення рентабельності підприємства за період (t) до рентабельності підприємства періоду (t-1).  

Допоміжні показники при оцінці економічної активності підприємства включають решту груп: 
а) показники, що характеризують витрати; 
б) показники, що характеризують результати; 
в) інші показники, що не ввійшли в перші три групи. 
Ціль допоміжних показників економічної активності підприємства – це відобразити всі сторони 

діяльності підприємства в різних її аспектах. Наприклад, показники активності за джерелами 
показують настільки підприємство є активним в області інвестицій; також, яких активів, оборотних чи 
необоротних; активної або пасивної частини. Темпи активності порівнюють за активною та пасивною 
частиною поточних витрат в повній собівартості і відображає активність в поточних витратах. 

Активність по собівартості та витратах доповнюють один одного.  
- інтегральні показники по активах (застосовані ресурси); 
- локальні показники (необоротні активи, оборотні активи); 
- часткові показники (внутрішні необоротні активи, внутрішні оборотні активи). 
Допоміжні показники є важливими при визначені ефективності діяльності підприємства, шляхом 

співставлення результату до затрат (показники активності по ефективності). 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розглянутий підхід до формування 

системи показників і критеріїв оцінки економічної активності підприємства дозволяє більш 
обґрунтовано оцінити сутність ділової і ринкової активності підприємства, з урахуванням критеріїв, а 
значить і знаходити шляхи до ефективного управління підприємством. 
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Анотація 

У статті сформовано систему показників і критеріїв оцінки економічної активності 
підприємства. Визначено головні і допоміжні показники та критерії економічної активності 
підприємства.   

Ключові слова: система показників та критеріїв, індекс ефективності, індекс витрат, 
індекс результатів, індекс інших показників, економічна активність підприємства. 
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Аннотация 
В статье сформирована система показателей и критериев оценки экономической 

активности предприятия. Определенно главные и вспомогательные показатели и критерии 
экономической активности предприятия. 

Ключевые слова: система показателей и критериев, индекс эффективности, индекс 
расходов, индекс результатов, индекс других показателей, экономическая активность 
предприятия. 

Annotation 
The indexes and criteria system of estimation the enterprise’s economic activity is formed in the 

article. Also it is defined the main and auxiliary indexes and criteria of enterprise’s economic activity. 
Key words: system of indexes and criteria, index of efficiency, index of costs, index of results, and 

index of other indicators, enterprise’s economic activity. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАХОДІВ ПО ФОРМУВАННІ ТА 
РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО 

АНАЛІЗУ 
 

Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку соціально-економічних відносин в будь-якій 
сфері економіки вимагає максимальної мобілізації усіх ресурсів та повного використання економічного 
потенціалу задля отримання конкурентних переваг на ринку. Одним із ключових складових успіху, при 
цьому, виступає трудовий потенціал, який в найбільшій мірі характеризує здатність підприємства до 
розвитку, інноваційності, подолання кризових явищ тощо. На сьогоднішній день в сільському 
господарстві намітилася тенденція до налагодження нових пореформенних відносин з приводу 
власності і господарювання відповідно до ринкових умов. Це призводить до розвитку різних 
організаційно-економічних та управлінських типів аграрних формувань, більшість з яких має особливе 
ставлення до проблеми створення, відновлення та ефективного використання трудових ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання 
персоналу підприємств є досить широко висвітлені у вітчизняній науковій літературі. Так, зокрема, до 
найбільш ґрунтовних праць у даній сфері належать роботи таких вчених, як: В.Антонюк, О.Бугуцький, 
В.Галушко, О.Гудзинський, А.Гріненко, В.Горьовий, В.Дієсперов, О.Єрмаков, В.Кадієвський, В. Петюх, 
Т.Писаревська, М.Поліщук, І.Прокопа, К.Якуба, О.Шпичак, Л.Шепотько та інші науковці. Проте, в 
умовах сучасного етапу розвитку перед аграрними підприємствами постає потреба у перегляді 
концепцій та методів формування і використання трудового потенціалу та формуванні 
диференційованого підходу відповідно до особливостей управління господарствами. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних і методичних підходів до 
формування, розвитку та використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств за 
рахунок диференціації впливу основних чинників на основі виявлення відмінностей між наявними 
типами їх кадрової політики, що сприятиме більшій адаптованості оптимізаційних заходів до їх 
фактичного стану. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стан трудового потенціалу 
сільськогосподарських підприємств визначається багатьма чинниками, важливе місце серед яких 
займає демографічна криза. Вона характеризується ознаками депопуляції, погіршенням стану 
здоров’я та соціальної інфраструктури селян. Існуючі тенденції зумовлюють розвиток і поглиблення 
таких негативних явищ і ризиків як: ріст демографічного навантаження на працездатне зайняте 
населення, деформацію статевовікової структури із загрозою порушення репродуктивної функції, 
відтік найбільш активної верстви населення. У сукупності такі обставини обумовлюють загальне 
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погіршення стану трудового потенціалу в економіці в цілому, а особливо в сільському господарстві, де 
зазначені процеси є найбільш яскраво виражені [2, с. 74]. 

Аналіз чисельного складу трудового потенціалу засвідчив, що у віковій структурі сільського 
населення відбулося ряд змін, які забезпечили: скорочення чисельності сільського населення молодшого 
за працездатний вік, збільшення чисельності сільського населення працездатного віку та збільшення 
чисельності населення старшого за працездатний вік. Такі тенденції в загальному на фоні скорочення 
чисельності сільського населення обумовили зростання навантаження на працездатну частину населення, 
що складає 55,6% від загальної його кількості (на 5 % більше у порівнянні із 2000р.). 

В процесі дослідження параметрів трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств 
особливу увагу було приділено загальному соціально-економічному середовищу їх функціонування, в 
результаті чого у розрізі адміністративних районів було визначено основні параметри ресурсного 
забезпечення діяльності підприємств. Так, найнижчий рівень землезабезпеченості праці було 
зафіксовано в Гусятинському районі, де вона становила 20,9 га на одного працівника, зайнятого у 
сільськогосподарському виробництві. Найвищим цей показник був для Підгаєцького, Козівського, 
Шумського та Зборівського районів (від 51 га до 72 га). Найбільша чисельність працівників, зайнятих в 
сільському господарстві була зафіксована у Чортківському та Гусятинському районах, найменша – у 
Підгаєцькому, Бережанському та Монастириському районах. 

Для більш ґрунтовного дослідження характеристик трудового потенціалу сільськогосподарських 
підприємств регіону було здійснене їх групування на основі кластерного аналізу, що є досить ефективним 
за потреби класифікації об’єктів дослідження за багатьма ознаками [4, 32]. В результаті, кластерний аналіз 
264 підприємств за показниками ресурсозабезпеченості, продуктивності, прибутковості і рентабельності 
сільськогосподарських підприємств, дозволив здійснити групування усього масиву підприємств у 5 
кластерів за ознакою наближеності показників за методом Уорда (табл. 1). 

Таблиця 1 
Параметри ефективності використання трудового потенціалу кластерами 
сільськогосподарських підприємств Тернопільської області, 2010 р. 
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196 10,6 41,7 2,4 971,9 304,7 33,9 175,5 5,7 

1 Типове підприємство 
кластера (Тернопільський 
район) 

10,7 21,7 4,6 1953,0 326,0 41,0 90,8 11,0 

61 10,9 44,5 2,3 -1172,4 -214,9 38,6 167,1 6,0 

2 Типове підприємство 
кластера (Чортківський 
район) 

12,6 52,7 1,9 -1523,6 -228,4 38,0 107,4 9,3 

4 18,9 53,0 1,9 30863,5 1027,9 199,8 241,7 4,1 

3 Типове підприємство 
кластера (Підволочиський 
район) 

23,4 62,5 1,6 22830,9 327,7 218,0 310,2 3,2 

1 10,1 23,4 4,3 1889,0 6,0 632,0 171,8 5,8 

4 Типове підприємство 
кластера (Гусятинський 
район) 

10,1 23,4 4,3 1889,0 6,0 632,0 171,8 5,8 

2 7,9 846,6 0,1 21241,9 23781,7 9,5 4389,7 0,2 

5 Типове підприємство 
кластера (Підгаєцький 
район) 

10,5 1963,6 0,1 26312,8 30175,2 6,0 10396,5 0,1 
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При більш глибокому аналізі було виявлено основні відмінності в типах кадрової політики 
аграрних підприємств, що вимагають застосування диференційованих концептуальних підходів у 
сфері формування, розвитку та використання їх трудового потенціалу. Так, в найбільш чисельному 
першому кластері (196 од.), особливостями якого є незначний рівень прибутковості, що накладається 
на досить високі показники землезабезпеченості і трудомісткості, доцільно дотримуватися існуючої 
політики, що дозволяє за рахунок збалансованих показників витрат на оплату праці, чисельності 
працівників і працезабезпеченості отримувати достатній рівень рентабельності та продуктивності 
праці.  

У підприємствах другого кластера (61 од.), що виділяються збитковістю господарювання, 
низьким значення продуктивності праці, високим рівнем трудомісткості, працезабезпеченості і 
достатнім розміром оплати праці, доцільно підвищити рівень фондоозброєності і технічного 
забезпечення.  

Підприємства третього кластеру (4 од.) характеризуються найбільш збалансованими 
показниками (за умови найвищого рівня оплати праці, підприємствам кластера притаманні високий 
рівень прибутковості, рентабельності праці, продуктивності праці, працезабезпеченості). В таких 
підприємствах працює найбільша чисельність працівників, що на фоні значних обсягів 
землекористування відображається у високому рівні працезабезпеченості та низькому – 
землезабезпеченості. Підприємства цієї групи збалансовано розвивають технічну озброєність і 
кваліфікаційні характеристики персоналу. 

Підприємства четвертого і п’ятого кластерів мають спільні риси, що характеризуються їх 
структурними зв’язками в межах зовнішнього середовища, відповідно до чого, ресурси одних 
підрозділів використовуються при виконанні господарських операцій в інших. В найбільшій мірі така 
тенденція стосується трудових ресурсів. За існуючого підходу оцінки трудового потенціалу 
материнські підприємства характеризуються заниженими показниками землезабезпеченості, витрат 
на оплату праці, рентабельності, продуктивності праці і завищеними показниками трудомісткості та 
середньооблікової кількості працюючих. Як результат, кардинально протилежний стан трудового 
потенціалу фіксується у дочірніх підприємствах. Встановлено, що структурно пов’язані підприємства 
функціонують в умовах неформальної координації, відповідно до чого вони узгоджують свої операції і 
використовують спільні технічні засоби.  

В межах типових підприємств виділених нами кластерів було встановлено: значну відмінність у 
ресурсному забезпеченні; неможливість зіставлення показників самостійних сільськогосподарських 
підприємств із неформальними структурними підрозділами та материнськими компаніями; високий 
рівень збалансованості показників використання трудового потенціалу по четвертому кластеру; 
непропорційність показників підприємств другого кластера; раціональність організації системи 
управління трудовим потенціалом по першому кластеру. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, аналіз показників забезпеченості та 
використання трудового потенціалу засвідчив існування декількох типів кадрової політики 
підприємств, спрямованих на його оптимізацію. Це зумовлює потребу у диференціації методичних 
підходів до його розвитку за рахунок вдосконалення деморесурсних, мотиваційних та кваліфікаційних 
ознак персоналу. При цьому важливе значення відводиться особливостям оцінки та управління 
трудовим потенціалом структурно пов’язаних підприємств. В таких умовах для одних підприємств 
доцільним є нарощення трудового потенціалу за рахунок підвищення рівня його кваліфікації, для 
інших – за рахунок вивільнення працівників, чи переведення їх у іншу сферу зайнятості із врахуванням 
не тільки економічних потреб самих підприємств, але й загального соціального середовища. 
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Анотація 
У статті розглянуто теоретико-методичні та практичні основи створення, розвитку і 

ефективного використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств. Проведено 
кластерний аналіз параметрів використання трудового потенціалу. Розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення заходів по формуванні та розвитку трудового потенціалу аграрних підприємств на 
основі диференційованого підходу. 

Ключові слова: трудовий потенціал, сільськогосподарське підприємство, продуктивність 
праці, кластерний аналіз, ефективність, відтворення. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены теоретико-методические и практические основы создания, 
развития и эффективного использования трудового потенциала сельскохозяйственных 
предприятий. Проведен кластерный анализ параметров использования трудового потенциала. 
Разработаны предложения по совершенствованию мер по формированию и развитию трудового 
потенциала аграрных предприятий на основе дифференцированного подхода. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, сельскохозяйственное предприятие, 
производительность труда, кластерный анализ, эффективность, воспроизведения. 
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The article deals with theoretical and practical basis for the creation, development and efficient use of 
working potential of an agricultural enterprises. A cluster analysis of parameters of working capacity is done. 
The proposals to improve measures for the formation and development of labor potential of agricultural 
enterprises in the axial differentiation. 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Машинобудування є надзвичайно важливим і складним міжгалузевим 

комплексом економіки України, що відіграє провідну роль у формуванні та вдосконаленні матеріально-
технічної бази, реалізує досягнення науково-технічного прогресу, забезпечує комплексну механізацію 
й автоматизацію виробництва.  

Проведені в Україні економічні реформи направлені на створення сприятливої основи для 
розвитку промислових підприємств країни, зокрема системи машинобудування, на основі формування 
нових внутрішніх економічних відносин, заснованих на принципах маркетингу.  

Однак сьогодні ця галузь, стан якої є одним із основних показників економічного і промислового 
розвитку країни, знаходиться у важкій економічній ситуації. Висока зношеність основних засобів, 
зростання кредиторської заборгованості, скорочення витрат на НДДКР супроводжується зниженням 
конкурентноздатності продукції машинобудування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Необхідно враховувати досвід розвинутих країн, де відбувається перехід на систему управління, 
що базується на всеохоплюючій маркетинговій концепції з метою формування довгострокових 
відносин з прибутковими клієнтами і забезпечення конкурентоспроможності та ефективності бізнесу. 
Тому теорія маркетингової діяльності повинна відігравати вирішальну роль у розвитку підприємств 
машинобудування. 
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Актуальність проблеми пояснюється недостатністю наукових досліджень, теоретико-
методологічних основ маркетингової діяльності і механізмів її практичної реалізації через 
невизначеність місця маркетингу в системі управління підприємством машинобудівного комплексу з 
урахуванням особливостей та складностей взаємозв’язків на промисловому ринку.  

Аналіз останніх дослідження і публікацій. Дослідження маркетингової діяльності на 
промислових підприємствах здійснювали такі вчені, як І.М. Акімова, М.Г. Долінська, В.Г. Герасимчук, 
І.І. Кретов, Є.В. Крикавський, В.Н. Парсяк, В.П. Пилипчук, Є.С. Попов, В.Ю.Святенко, Б.А. Соловйов 
О.С., Тєлєтов, Ф. Уебстер, Г. Хардінг, Н.І. Чухрай, М.Г. Чумаченко, І.О. Швєдова, О.У. Юлдашєва та 
інші.  

Проте комплексний, системний підхід до маркетингового діяльності підприємств 
машинобудування досі не отримав достатнього теоретичного і практичного обґрунтування. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей маркетингової діяльності на 
підприємствах машинобудування та обґрунтування основних напрямів їх ефективного використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати проведеного дослідження 
засвідчують, що на поведінку підприємств машинобудування в першу чергу, впливає навколишнє 
середовище, яке складається з суб'єктів промислового ринку.  

Особливості мікросередовища підприємств машинобудування полягають в тому, що практично 
всі складові (постачальники, посередники, споживачі) пов‘язані єдиним безперервним технологічним 
процесом. 

Формування чинників макросередовища дозволяє за допомогою їх дослідження провести аналіз 
впливу на підприємство науково-технічного прогресу (фізичне і технічне середовище), соціально-
економічного розвитку (економічне і культурне середовище) і сформувати підстави подальшого 
розвитку (законодавче і політичне середовище). Дані чинники макросередовища безпосередньо 
впливають і на мікросередовище підприємства машинобудування (постачальники, клієнти, контактні 
установи, конкуренти), і на формування відповідної інфраструктури ринку.  

Відомий дослідник маркетингової діяльності Ф. Котлер визначає маркетингове середовище як 
„сукупність суб'єктів і сил, що існують за межами компанії і які впливають на розвиток і підтримку 
службами маркетингу вигідних взаємостосунків з клієнтами” [1, с.69]. В рамках маркетингового 
середовища виділяють мікро- і макросередовище. 

Нестабільність зовнішнього середовища сприяє підвищенню ролі маркетингу в діяльності 
промислового підприємства, що визначає необхідність формування нової технології маркетингового 
управління.  

В зв'язку з цим В. Пономаренко пропонує враховувати наступні особливості соціально-
економічної ситуації в Україні: складність використовування екстраполяційного підходу прогнозування 
розвитку (як підприємства, так і зовнішнього середовища), специфічність джерел формування і збору 
стратегічної інформації, низьку пошукову активність керівників різного рівня, розбалансованість їх 
економічних інтересів, нестабільність нормативної і законодавчої бази, відсутність необхідних 
збалансованих резервів ресурсів підприємства, низький рівень платоспроможності як у юридичних, 
так і у фізичних осіб, нерозвиненість ринкової інфраструктури [2, с.305].    

Слабкість діючої системи комерційних банків, недосконалість функціонування системи 
фондових бірж, недостатність комерційної інформації також стимулюють розвиток маркетингової 
діяльності в промисловості України. 

Макросередовище, що створює основні умови функціонування соціальних організованих систем 
всіх рівнів, об'єктивно є багаторівневою системою, яка впливає на соціально-організовані системи. До 
макросередовища можуть бути віднесені соціум, екосистема в межах території розміщення, людське 
суспільство в цілому, країна, адміністративно-територіальні системи, міста, села, міжнародні системи, 
органи влади. Макросередовище примушує до вивчення впливу таких характеристик зовнішнього 
середовища на рівні регіону, держави, суспільства і соціуму в цілому, як стан економіки, нормативно-
правового регулювання, політичних процесів, еволюційних процесів природного середовища і 
ресурсів, соціальної і культурної складової суспільства, науково-технічного і технологічного розвитку 
суспільства, інфраструктури. 

Системний підхід в організації маркетингу - це визначення вимог до кінцевого результату 
маркетингової діяльності підприємства (цілей), способів їх досягнення, обмежень, що визначають 
свободу маркетингової діяльності підприємства й до критеріїв оцінки її ефективності. „Ефективна 
маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур - 
відділів, бюро, також секторів” [3, с.164]. В маркетингові структури повинні входити підрозділи 
вивчення кон'юнктури ринку і попиту, прогнозування і планування маркетингу, реклами тощо. 

Успіх підприємства – це цілісний стан, особлива атмосфера, яка виявляється в кожній його 
ланці. На думку Ф.Котлера на зміну традиційного маркетингу приходить холистичний маркетинг, який 
буде більш цілісно (у перекладі з грецького „холос” - цілісність, єдність) розглядати соціальний простір, 
в який включені споживачі, власники і співробітники компанії. Маркетинг повинен  бути не окремою 
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функцією, а рушійною силою компанії. Фактично Ф.Котлер говорить про те, що маркетинг не повинен 
ділити ринок і підприємство на частини, а приймати їх цілісно. „Маркетинг стосунків, маркетинг 
інтегрованих комунікацій, внутрішній маркетинг, маркетинг соціальної відповідальності – все це 
складові частини концепції холистичного маркетингу. Таким чином, цей підхід до маркетингу 
характеризується тісною стиковкою всієї маркетингової діяльності у всьому її масштабі і 
складності” [4, с.216]. 

Першим кроком до цілісного погляду має бути рішення розглядати підприємство як умовну 
сферу єдиної системи „підприємство-ринок”. Ринок – це середовище, в якому живе бізнес. Всі об'єкти і 
процеси в житті підприємства є частиною єдиного когнітивного поля, яке сприймається клієнтами, 
співробітниками і власниками бізнесу.    

Маркетинг є системою, яка пронизує всі підрозділи підприємства. „Інтегрований маркетинг – це 
ефективна система управління комплексом „4Р”, що дозволяє підприємству ефективно виконувати 
заплановані бізнес-завдання і свою місію. До традиційних „4Р” (продукт, ціна, канали продаж, 
просування і паблісіті) можна додати „П” – потреби”. Іншими словами, маркетинг сьогодні – це функція 
управління процесом задоволення потреб. Узгодженості маркетингових комунікацій на підприємстві, 
на наш погляд, можна досягти завдяки інтегрованому маркетингу, об'єднуючому всі складові 
маркетингу. 

Маркетинг взаємовідносин розглядає комунікації в більш ширшому аспекті – як будь-які 
взаємовідносині  підприємства з його партнерами, сприяючі отриманню доходу. На глобальному 
промисловому ринку співвідношення цін і якості продукції практично порівнялося, тому компанії 
проявляють більш інтересу до конкурентних переваг, які знаходяться в області нематеріальних 
ресурсів. „Маркетинг стосунків – діяльність по формуванню, підтримці і розвитку довгострокових 
стосунків з бізнес-суб'єктами ринкової системи для отримання прибутку при збігу цілей сторін, що 
беруть участь, шляхом обміну ринковими цінностями і взаємного виконання взятих зобов'язань” 
[5, с.35]. Це визначає сучасну парадигму розвитку промислового ринку і створює передумови 
вживання спеціальних маркетингових стратегій, наприклад, CRM – системи. Взаємовідносини з 
клієнтами, їх лояльність – це потенціал компанії. Ринкова вартість такого активу виключно висока, 
тому майбутнє маркетингу за вдосконаленням інструментів і програм, направлених на розвиток цього 
активу. 

Традиційна концепція маркетингу націлює на постійне збудження потреб і попиту, що веде не 
лише до задоволення потреб покупців, але і до  прагнення зростання прибутку, яке наводить до 
порушення вимог раціональності споживання. В цілях раціоналізації споживання, гуманізації 
виробництва і екологічної захищеності суспільства від небажаних процесів виробництва з'явилася 
нова концепція маркетингу – соціально-етична. „Соціально-етичний маркетинг – це комплексна 
взаємодія фірми, що працює на ринку, з клієнтами, різними суспільними інститутами, заснована на 
визнанні вирішальної ролі соціальної відповідальності фірми” [3]. Таким чином, успіх підприємства 
залежить не лише від своєчасного вивчення і прогнозу ринку, але і тенденції соціально-економічного 
розвитку, досягнень науково-технічного прогресу. 

Потреба в технології внутрішнього маркетингу виникає в той момент, коли маркетинг відносно 
зовнішніх споживачів, що не враховує мотивацію і настрій співробітників самої компанії, перестає 
приносити результати.  

М. Брун [6, с.66] визначає внутрішній маркетинг як „систематичну оптимізацію внутріфірмових 
процесів засобами маркетингового і кадрового менеджменту, ведучу до перетворення маркетингу на 
філософію підприємства завдяки одночасній орієнтації на клієнта і персонал”. Таке трактування 
внутрішнього маркетингу фактично наближає це поняття до управління персоналом і зачіпає основи 
формування корпоративної культури, яка сприяє мотивації персоналу.  

Мета внутрішнього маркетингу – створити передумови для формування цілісності підприємства, 
зв'язати воєдино різні функціональні служби, аби забезпечити ефективну реалізацію загальної 
стратегії підприємства. Таким чином, внутрішній маркетинг – це складова частина загальної стратегії 
компанії, чинник формування конкурентної переваги на насичених ринках, а також необхідний 
елемент мотивації персоналу.      

Методологічним підходом до визначення маркетингової діяльності є системний підхід. Ми 
пропонуємо розглядати маркетингову діяльність як базову складову системи управління 
підприємством, що ґрунтується на цільовому, комплексному, системному підході до здійснення всієї 
управлінської діяльності. Упровадження маркетингової діяльності на машинобудівних підприємствах в 
умовах ринкових відносин є об'єктивною необхідністю і обумовлює, у свою чергу, реалізацію 
організаційних, адміністративно-правових та науково-методичних заходів. 

Згідно моделі М. Портера виділяють п'ять основних чинників, які впливають на привабливість 
сегментів ринку: конкурентоспроможність, бар'єри проникнення (наявність патентів на виробництво, 
динаміка цін, розмір капіталовкладень, доступ до каналів розподілу, доступ до ресурсів), споживачі, 
постачальники, загроза з боку товарів-субститутів. 
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Головне в маркетингу підприємства машинобудування - цільова орієнтація і комплексність, 
тобто з’єднання підприємницької, господарської, виробничої і збутової діяльності. Мета маркетингу 
підприємства машинобудування - забезпечення високої рентабельності виробництва і реалізації 
виробничих товарів.     

Дослідження ринку припускають необхідність його трактування як диференційованої структури 
залежно від груп споживачів і споживчих властивостей продукції машинобудування, що в широкому 
сенсі узагальнюється до поняття ринкової сегментації.   

Сегментація ринку є, з одного боку, методом для знаходження ринкових ніш, з другого боку - це 
управлінський підхід до ухвалення управлінських рішень. Під сегментацією мається на увазі розподіл 
ринку на сегменти, що розрізняються за своїми параметрами та реакцією на ті або інші види 
діяльності на ринку - рекламу, методи збуту тощо. Сегментація проводиться з метою максимального 
задоволення запитів споживачів відносно різновидів товару, а також раціоналізації витрат 
підприємства машинобудування на розробку, випуск і реалізацію товару. Основні напрями сегментації 
підприємства машинобудування наведено у додатку А.  

Для проведення збалансованої та виваженої фінансової політики щодо організації виробництва 
продукції та обґрунтуванні бізнес-планів перед потенційними партнерами підприємству 
машинобудування необхідний фінансовий план, в якому вказані джерела позикового фінансування та 
надходжень грошових коштів для погашення таких запозичень, прогноз обсягу реалізації, прибутку, 
наявність чи відсутність касових розривів тощо. 

Для фінансової стабільності підприємству машинобудування необхідно забезпечити достатній 
рівень рентабельності продукції. Сучасні аналітики вважають, що однією з причин падіння валової 
рентабельності продажу при швидкому зростанні ринку є постійний дефіцит оборотних коштів. 
Найбільш поширена помилка при ухваленні рішень щодо запуску виробництва продукції 
машинобудування полягає в тому, що не враховується реальна потреба підприємства в оборотних 
коштах, необхідних для фінансування всього циклу виробництва, який є досить довгим у порівнянні з 
іншими сегментами промислового виробництва. Шлях матеріальної складової робочого капіталу - цей 
рух матеріальних цінностей від запасів сировини і матеріалів до продажу готової продукції. Шлях 
фінансової складової робочого капіталу - дебіторська заборгованість.  Витрати продавця на 
фінансування дебіторської заборгованості є елементом витрат, включеним у вартість товару, що 
продається. Проводячи досить агресивну політику, підприємство машинобудування може зіткнутися з 
негативним значенням робочого капіталу (коли поточні зобов'язання перевищують поточні активи). 

На сучасному етапі розвитку одна з позицій конкурентної стратегії - створення унікальної 
цінності компанії разом із споживачами. Американські вчені, фахівці за нетрадиційними стратегіями 
К.К. Прахалад і В. Рамасвані переконані, що компаніям слід активно залучати споживачів до 
створення споживчих цінностей [7, с.308]. Це єдиний шлях до пізнання істинної потреби потенційних 
клієнтів, який дозволить не тільки зберегти, але і примножити обсяги продаж. Зміни підходів до 
створення споживчої цінності природним чином потягнуть за собою зміни в концепціях та методах 
управління бізнесом [7].   

Хант Ш. [8] підтверджує, що загальна теорія конкуренції може бути основою для формування 
маркетингової парадигми, акцентуючи увагу ще і на такий аспект конкуренції, як теорія ресурсних 
переваг. Ця теорія надалі вдосконалена Джінет Дж. [9] і Фалкенбергом А. [10], які передбачили 
гетерогенність попиту на ринках окремих країн і відносно низьку мобільність ресурсів підприємства, 
самі ресурси виступають умовою визначення ринкової позиції підприємства.  

Ще на початку незалежності країни керівники багатьох підприємств машинобудування почали 
розуміти, що орієнтація виключно на технології не може гарантувати успіху інновацій або застрахувати 
компанію від втрат. Тому такі підприємства, виводячи на ринок нові товари, почали орієнтуватися на 
споживачів, проводити дослідження ринку перш ніж починати нові проекти. Як результат, протягом 
останніх двадцяти років кількісні та якісні методи дослідження, фокус-групи, сегментація ринку, аналіз 
значущих клієнтів сталі невід'ємною частиною роботи бізнесу, хоча й від 50 до 90% інновацій дістають 
краху, що обертається для підприємств збитками. В Україні, наприклад, з кожним роком зменшується 
кількість інноваційно-активних підприємств машинобудування. Інноваційну діяльність вітчизняних 
виробників стримують такі чинники як відсутність фінансування, високі кредитні ставки, нестача 
інформації відносно ринків збуту, високий ступень економічного ризику.  Не зважаючи на те, що за 
останні двадцять років менеджмент взяв на озброєння нові системи ведення бізнесу, інновації все ще 
підпадають під ризик невизначеності і випадковості. Це дозволяє стверджувати, що стратегія 
орієнтації на споживача не зменшує ризик невдачі. Але, разом з тим, лише запровадження 
інноваційних технологій дозволить промисловим підприємствам, а особливо підприємствам 
машинобудування залишитись на ринку протягом двох наступних десятиліть. Без застосування 
інноваційних технологій, спираючись виключно на морально та фізично застарілу виробничу базу, 
машинобудівники будуть примушені конкурентами залишити ринок. 

Варто пригадати слова Уоррена Баффета: „Якщо ви не бачите вартості своїх вкладень, навіть 
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відносно невеликих, ви ризикуєте одержати на виході тільки витрати” [11, с.177].  
Мінливі чинники конкурентоспроможності стосуються також нематеріальних активів як 

найважливіших аспектів діяльності будь-якого підприємства машинобудування. При цьому необхідно 
розуміти, за рахунок яких саме нематеріальних активів можна одержувати прибуток максимально 
ефективно і на максимально тривалий період часу. Практика показує, що найважливішим 
нематеріальним активом, що підвищує конкурентоспроможність підприємства, є здатність 
менеджменту прогнозувати майбутнє з меншою, ніж конкуренти похибкою. Здатність підприємства 
побачити майбутнє підвищує її шанси отримати у  майбутньому більший прибуток. 

Не менше важлива риса маркетингової діяльності - бачення перспектив максимізації прибутку, 
отриманого на власному сегменті ринку. Для цього слід правильно спроектувати і ефективно 
експлуатувати основні і допоміжні процеси на підприємстві, які приводять до створення споживчої 
цінності. Було б правильно дотримуватись принципу поєднання чинників, що є значущими для 
споживача, з чинниками, що підвищують прибуток. Практика показує, що оптимальний спосіб виділити 
ці групи чинників - створення математичної моделі вартості бізнесу. Наприклад, перелік таких чинників 
для підприємства машинобудування в порядку зменшення їх значущості складається з п‘яти 
наступних чинників: 

1) експортна ціна продукції в порівнянні з середньою по галузі; 
2) темпи зростання обсягу продажу; 
3) ціна на сировину в порівнянні з середньою по галузі; 
4) питомі витрати на закупівлю сировини;  
5) питомі витрати сировини у виробництві продукції. 
Виходячи з цього, можна виділити три основні процеси: закупівля сировини (чинники 3; 4), 

процес розподілу продукції (чинники 1; 2), переробка сировини (чинник 5). Відповідно цього переліку 
встановлюються пріоритети в інвестуванні і сфери відповідальності менеджерів. А для підкріплення 
основних процесів проектуються допоміжні: розробка й оцінка інвестиційних проектів, оцінка і 
винагорода менеджерів за цільове нарощування вартості, аудит нарощування вартості. 

Результати роботи ряду підприємств машинобудування свідчать, що така система управління 
дозволяє виявляти перспективи отримання прибутку і мотивує менеджмент до ефективних дій у 
напрямі нарощування вартості. Проте не всі методики оцінки вартості в силу існування істотних 
недоліків є достатньо ефективними та здатними забезпечити підприємствам успішний розвиток в 
складних умовах ринкової економіки. 

Аналіз економічної літератури [12; 13; 14] дозволив виділити такі мотиви виходу підприємства на 
внутрішній і зовнішній ринки, як пошук найвигіднішого бізнесу, сприятлива комерційна ситуація на 
ринках, можливість зовнішньоекономічної діяльності при виході на зарубіжний ринок, зниження ризиків 
за рахунок географічної диверсифікації операцій, створення додаткових ринків або груп споживачів, 
наявність невикористаних потужностей, зміна купівельної здатності, зміна обмінного курсу валют, 
освоєння передового досвіду ведення бізнесу, підвищення компетентності персоналу підприємства. 

Тому при виборі оптимальної стратегії виходу на ринок підприємство машинобудування повинне 
врахувати державні й соціальні чинники, вивчити технологічні можливості конкурентів, визначити 
сильні і слабкі сторони власної виробничої бази, привести у відповідність з вимогами стратегії свої 
матеріальні, фінансові та інтелектуальні ресурси. 

Маркетингова стратегія - сукупність впорядкованих цілей і задач економічного розвитку, 
зв'язаних всіма правилами і принципами, що забезпечують ефективне досягнення цілей організації. 
Маркетингова стратегія підприємства машинобудування повинна бути щільно пов‘язана з 
економічною і організаційною стратегіями, які є базисом. Класифікацію маркетингових стратегій 
підприємства наведено у додатку Б. 

Маркетингову стратегію машинобудівного підприємства ми пропонуємо розробляти одночасно 
на трьох рівнях: корпоративному, функціональному і інструментальному, кожен з яких представляє 
сукупність представлених стратегій.  

Корпоративні стратегії маркетингу визначають спосіб взаємодії з ринком; способи найкращого 
використання ресурсів підприємства для задоволення потреб ринку, пов'язані з процесом  збільшення 
обсягу продажу, створенням нових сфер діяльності.  

Функціональні стратегії маркетингу являють собою основні маркетингові стратегії, які 
дозволяють підприємству вибирати цільові ринки і розробляти спеціально для них комплекс 
маркетингових зусиль.  

Інструментальні стратегії маркетингу дозволяють підприємству вибрати способи найкращого 
використання окремих складових в комплексі маркетингу для підвищення ефективності маркетингових 
зусиль на цільовому ринку. 

Обґрунтовування маркетингової стратегії зовнішньоекономічної діяльності для виходу 
підприємства машинобудування на міжнародні ринки вимагає детального їх аналізу. Ринки доцільно 
розглядати як диференційовану структуру залежно від груп споживачів та споживчих якостей товару. 
При цьому виникає необхідність в побудові оптимізаційної моделі вибору сегментів ринку. 
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Висновки з проведеного дослідження. Для підприємств машинобудування вирішальне 
значення мають такі елементи, як економічне середовище, науково-технічний прогрес і природне 
середовище. Науково-технічний прогрес сприяє розвитку промисловості шляхом вдосконалення 
технологічного процесу і підвищення ефективності виробництва, що передбачає активне 
використання інноваційного маркетингу. 

Вітчизняні виробники мають значну мотивацію для інноваційного прориву. Старіння основних 
засобів досягло критичної межі, тоді як  конкурентна боротьба у зв‘язку з прийняттям України до СОТ 
загострюється все сильніше.  

Сучасні підприємства машинобудування роблять акцент на розвитку спеціалізації та кооперації 
виробництва. Подібна виробнича співпраця дозволяє ширше використовувати переваги науково-
технічного прогресу: приводить до зниження витрат, підвищенню ефективності виробництва, до 
встановлення довгострокових виробничо-технічних зв'язків з провідними промисловими 
підприємствами даної галузі, дозволяє випускати конкурентну продукцію. Науково-технічна співпраця 
дає змогу акумулювати засоби різних підприємств, що мають інтереси в певній галузі промисловості, 
які можуть бути спрямовані на науково-технічні дослідження, на розробку нових товарів. 

Організаційна структура підприємства відображає принципи його функціонування на ринку і 
прийняту в компанії бізнес-ідеологію. Оргструктура компанії, в якій маркетинг – головна функція, 
повинна мати на увазі ситуацію, коли всі служби підприємства будуть підпорядковані службі 
маркетингу і служба маркетингу охоплюватиме всі актуальні для компанії завдання. Подібна 
оргструктура більшою мірою демонструє орієнтацію підприємства на ринок. 

Щоб існувати, підприємство машинобудування повинно чітко визначити і виконувати свою місію. Але 
не тільки це є запорукою існування. Конкуренція примушує підприємство думати про ефективні способи 
виконання своєї місії, про свій конкурентний статус. Основою конкурентного статусу є конкурентні переваги 
підприємства в різних аспектах його діяльності. Конкуренція – „тест на право життя”.    

Головне завдання маркетингової стратегії - формування конкурентної переваги, оскільки згідно 
теорії мікроекономіки, економічний прибуток виникає внаслідок існування конкурентних переваг: 
кількості товарів та їх якості. Крім того, маркетингова стратегія може сприяти зміцненню іміджу 
підприємства. Таким чином, визначені місією, конкурентним статусом і конкурентною перевагою 
принципи, правила, норми і орієнтири фірми дають підприємству машинобудування стійку базу для 
ухвалення будь яких рішень в організації і розробці цілісності стратегії.   
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Анотація 

Досліджено особливості маркетингової діяльності на підприємствах машинобудування. 
Обґрунтовано основні напрями підвищення ефективності потенціалу маркетингової діяльності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПОТОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Оптимальне використання ресурсів є одним із головних завдань 

підвищення ефективності діяльності підприємства. Необоротні активи належать до складу таких 
ресурсів. Стан формування необоротних активів торговельних підприємств України за останні роки 
характеризувався рядом негативних тенденцій, зокрема: зниженням їх частки, що формується за 
рахунок власного капіталу; нераціональною структурою цих активів за окремими їх видами; низьким 
рівнем ефективності використання сформованих необоротних активів у порівнянні із підприємствами 
інших видів економічної діяльності та ін. Тому, показники розвитку необоротних активів в умовах 
нестабільного зовнішнього середовища потребують постійного уточнення. Основним інструментом 
такого уточнення виступає поточне планування потреби у необоротних активах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання методики здійснення поточного 
планування висвітлені в працях багатьох сучасних науковців [1, с. 240-254; 2; 3; 4, с. 55-65; 5; 6; 7, 
с. 109-166; 8; 9, с. 754-788; 10; 11, с. 226-236 та ін.]. В цих працях висвітлюється сутність, роль та види 
поточного планування; зміст окремих розділів поточного плану; методи цього планування, методичні 
підходи до визначення потреби в окремих видах основних засобів. В той же час, методичні підходи до 
комплексного поточного планування розвитку необоротних активів підприємств та методичні підходи 
до вибору конкретних методів розрахунку цих показників в сучасних наукових працях розглянуто 
недостатньо. Актуальність цих питань та їх недостатня методична розробка потребують поглиблення 
дослідження методичних засад здійснення поточного планування потреби у необоротних активах 
торговельних підприємств. 

Постановка завдання. Метою даної статті є розробка пропозицій щодо удосконалення 
методичного інструментарію поточного планування обсягів та структури необоротних активів 
торговельних підприємств.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи основні методичні підходи до 
побудови процесу поточного планування розвитку необоротних активів слід в першу чергу визначити 
його місце в загальній системі планування на торговельних підприємствах. 

В сучасних умовах поточне планування є основним (а інколи – і єдиним) видом планування 
господарської діяльності на торговельних підприємствах України. Це обумовлено перш за все 
складом цих підприємств за їх розміром. Більшість торговельних підприємств відносилося до складу 
малих, які не мають, як правило, структурних підрозділів, до яких доводяться оперативні завдання у 
вигляді бюджетів на поточний квартал чи місяць. Таких структурних підрозділів, що можуть 
розглядатись як «центри відповідальності», не має і переважна кількість середніх торговельних 
підприємств. Відповідно, оперативне планування за широким колом показників господарської 
діяльності реально може здійснювати лише незначний відсоток торговельних підприємств. 
Враховуючи це, поточне планування розвитку необоротних активів має посісти головну роль в 
загальній системі їх планування на торговельних підприємствах.  

Відносно невелика кількість планових показників розвитку необоротних активів не потребує 
виокремлення розроблених планових завдань у формі окремого виду плану. Вони, з нашої точки зору, 
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мають складати лише окремий блок таких планових завдань у складі одного з традиційних видів 
планів розвитку торговельної діяльності на поточний період.  

Найбільш доцільно такий блок планових завдань розміщувати у складі балансового плану 
торговельного підприємства в системі показників розвитку всіх його активів. Це дозволить розвивати 
необоротні і оборотні активи торговельного підприємства у взаємозв’язку як єдиний їх комплекс. В 
цьому виді фінансового плану планові завдання розвитку необоротних активів розробляються у 
найбільш узагальненому вигляді, хоча окремі складові їх елементи можуть міститися в інших видах 
планів (плані капітального будівництва, плані інноваційної діяльності, інвестиційній програмі тощо). 
Такий підхід до поточного планування необоротних активів підприємства сповідує значна кількість 
сучасних науковців [2, с. 344; 4, с. 61; 7, с. 93; 9, с. 86; 10, с. 244; 12, с. 242; 13, с. 580; 14, с. 339].  

Побудова процесу поточного планування розвитку необоротних активів підприємства потребує 
визначення його цілей та завдань. Система цілей поточного планування розглядається такими 
науковцями, як Ф. Беа та Е. Діхтл [15, с. 283-284], Е. А. Бельтюков, А. А. Бревнов та В. Н. Парсяк [2, 
с. 23], А. А. Мазаракі, Л. О. Лігоненко та Н. М. Ушакова [9, с. 83]. Основну мету цього виду планування 
переважна кількість цих науковців вбачає у забезпеченні досягнення визначених стратегічних цілей 
(стратегічних цільових показників) у відповідному етапі стратегічного періоду. З урахуванням 
особливостей нашого об’єкту дослідження ця основна мета може бути визначена наступним чином: 
забезпечення розробки стратегічно орієнтованої системи планових завдань з розвитку необоротних 
активів торговельного підприємства у конкретному плановому періоді.  

Обґрунтування системи планових завдань з розвитку необоротних активів у складі балансового 
плану підприємства має базуватися на певних передумовах. До складу основних з таких передумов, 
що дозволяють інтегрувати результати планових розрахунків потреби в окремих видах необоротних 
активів в системі балансового плану торговельного підприємства слід віднести наступні: план 
розвитку товарообороту на відповідний плановий період; план розвитку матеріально-технічної бази; 
план капітального будівництва; план інноваційного розвитку підприємства; система планових заходів з 
підвищення якості торговельного обслуговування покупців та ін. 

Одним з найвідповідальніших завдань побудови системи поточного планування розвитку необоротних 
активів на торговельних підприємствах є визначення системи відповідних планових показників, що мають 
розроблятись і доводитись до виконавців для їх реалізації в передбачуваному періоді.  

Пропозиції щодо визначення таких планових показників у складі поточного балансового плану 
підприємства містяться в роботах багатьох науковців. Ці пропозиції за їх змістом можна поділити на 
чотири основні групи:  

1) перша група науковців у складі балансового плану підприємства, що розробляється в процесі 
поточного планування, пропонують виділяти лише один показник – загальну суму необоротних активів 
в цілому [14, с. 348]. Але даний підхід не враховує систему факторів, що обумовлюють потребу в 
різноманітних видах необоротних активів; 

2) друга група науковців у складі балансового плану пропонує визначати тільки такий показник, як 
сума основних засобів [3, с. 203; 16, с. 245; 17, с. 211]. За таким підходом на торговельних підприємствах 
не можна визначити загальну суму потреби у їх основному капіталі, а відповідно визначити оптимальні 
джерела його формування з позицій забезпечення фінансової рівноваги їх розвитку;  

3) третя група науковців у складі балансового плану підприємств пропонує визначати обидва 
розглянуті вище показника – загальну суму необоротних активів, в тому числі суму основних засобів. 
Якщо для малих торговельних підприємств таку пропозицію можна було б визначити як достатню, то 
для середніх, а особливо для великих торговельних підприємств, таке обмеження є недоцільним; 

4) четверта група науковців у складі балансового плану підприємства пропонує виділяти окрім 
необоротних активів в цілому та основних засобів ще й такі як довгострокові фінансові інвестиції [8, 
с. 200; 9, с. 767], а деякі з них ще й нематеріальні активи [18, с. 197]. Такий підхід практично повністю 
задовольняє потреби малих і середніх торговельних підприємств у поточному плануванні розвитку їх 
необоротних активів, але для значної кількості великих підприємств він є недостатнім. 

Незважаючи на те, що сучасними науковцями не пропонується включати до складу поточного 
планового балансу показники незавершеного будівництва та деякі інші види необоротних активів, ми 
вважаємо, що для певних великих торговельних підприємств слід визначати як самостійний показник 
планову потребу в обсягах незавершеного будівництва.  

Також, в системі основних методичних підходів до побудови процесу поточного планування 
розвитку необоротних активів торговельних підприємств певна увага має бути приділена розробці 
структурно-логічної схеми його здійснення за окремими етапами.  

Переважна кількість сучасних науковців вважають, що вихідними умовами поточного 
планування виступають стратегічні цілі (цільові показники) та результати дослідження і прогноз стану 
зовнішнього середовища підприємства на плановий рік [5, с. 31-32; 6, с. 29; 7, с. 81; 15, с. 285; 16, 
с. 245-246]. В системі цього планування вони виділяють, як правило, такі етапи його загального 
процесу: вибір конкретної системи планових показників, їх розробка та доведення до безпосередніх 
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виконавців. Погоджуючись з цими підходами, ми пропонуємо виокремити ще й такі етапи, які 
безпосередньо реалізують основні завдання поточного планування розвитку необоротних активів 
торговельних підприємств (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема процесу здійснення поточного планування розвитку 
необоротних активів торговельного підприємства 

 
Визначаючи основні методичні засади здійснення розрахунків планової потреби у необоротних 

активах торговельних підприємств на поточний період слід в першу чергу розглянути систему 
основних методів за якими відбуваються розрахунки цієї потреби.  

В сучасній науковій літературі досить широко розглядаються рекомендації щодо методів 
розрахунку окремих показників при складанні поточного плану підприємства [1, с. 242; 5, с. 38; 7, с. 87-
92; 9, с. 765; 10, с. 26-28; 11, с. 111 та ін.]. За пропозицією цих науковців в системі поточного 
планування потреби в окремих показниках господарської діяльності підприємств мають 
використовуватись наступні основні методи: екстраполяції (або економіко-статистичний); балансовий; 
однофакторного економіко-математичного моделювання; багатофакторного економіко-математичного 
моделювання; техніко-економічних розрахунків (з використанням нормативів); сценарний; сітьового 
планування; оптимізаційних розрахунків; матричний; експертний та деякі інші. 

З нашої точки зору не всі з наведених методів розрахунку можуть бути застосовані в практиці 
поточного планування розвитку необоротних активів торговельних підприємств. Так, метод екстраполяції 
(економіко-статистичний) та одно факторного економічного моделювання в умовах нестабільності 
факторів зовнішнього середовища при поточному плануванні не можуть забезпечити надійні результати 
розрахунків (вони можуть бути застосовані лише в системі оперативного планування на період не більше, 
ніж один квартал). В той же час такі методи як сценарне планування та експертний використовуються, як 
правило, в системі довгострокового планування (прогнозування) при досить високому рівні невизначеності 
на кінець прогнозного періоду. Метод оптимізаційних розрахунків за критерієм екстремальних показників 
(максимальних чи мінімальних значень) застосовується, як правило, при плануванні основних результатів 
діяльності (товарообороту, прибутку), чи окремих видів однорідних ресурсів, а необоротні активи являють 
собою конгломерат різнорідних ресурсів підприємства. Нарешті, не можна вважати самостійним і 
матричний метод розрахунків – за своєю суттю він характеризує, як правило, двофакторне економіко-
математичне моделювання, де відповідно матриця використовується лише для представлення 
результатів розрахунків.  

Таким чином, проведений огляд дозволяє визначити наступні методи, що можуть 
використовуватись для розрахунків планової потреби у необоротних активах торговельних 
підприємств (табл. 1).  

 

Формулювання основних задач поточного планування розвитку необоротних 
активів у відповідному плановому періоді 

Вибір конкретної системи планових показників розвитку необоротних активів 

Вибір методів розрахунку відповідних планових показників розвитку 
необоротних активів 

Розрахунок окремих планових показників розвитку необоротних активів 

Оцінка якості розроблених планових показників розвитку необоротних 
активів за відповідними критеріями 

Коригування при необхідності розроблених показників розвитку необоротних 
активів 

Представлення блоку розроблених планових завдань розвитку необоротних 
активів в системі планового балансу та їх доведення до безпосередніх 

виконавців 

Стратегічна карта цільових показників 
розвитку необоротних  активів 

Результати дослідження змін стану 
зовнішнього середовища підприємства у 

плановому році 
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Таблиця 1 
Основні методи розрахунків потреби в необоротних активах торговельних підприємств 

при розробці поточного плану їх розвитку 
 

Рекомендовані методи розрахунків 
Показники, що розраховуються в системі 
планового балансу підприємства на кінець 

поточного періоду 
метод техніко-
економічних 
розрахунків 

метод багато-
факторного економіко-

математичного 
моделювання 

балансо-
вий метод 

Сума необоротних активів в цілому 
                   в тому числі: 

  
х 

  сума основних засобів х   
  сума нематеріальних активів х х  
  сума незавершеного будівництва х   
  сума довгострокових фінансових інвестицій х х  
  сума інших необоротних активів х   

 
Як можна побачити з наведеної таблиці, головним методом розрахунків планової потреби в 

окремих видах необоротних активів пропонується обирати метод техніко-економічних розрахунків (з 
використанням нормативів), а загальної їх потреби – балансовий (на основі балансового зв’язку між 
сумами окремих видів цих активів і їх загальної суми). 

З урахуванням визначених методів розрахунків потреби у необоротних активах можуть бути 
побудовані конкретні моделі (алгоритми) здійснення таких розрахунків. Такі моделі мають визначатись на 
кожному конкретному торговельному підприємстві з урахуванням особливостей їх діяльності; наявності 
відповідної інформаційної бази; рівня кваліфікації менеджерів, що здійснюють такі розрахунки. 

Так, в моделі розрахунку основних засобів перш за все необхідно врахувати вибуття основних 
засобів за рахунок передбачуваного їх продажу; нарощення суми основних засобів за рахунок 
планового капітального ремонту та введення в дію основних засобів за рахунок нових об’єктів їх 
фінансового лізингу (які мають відображатись в балансі). Також, ми пропонуємо поділяти в даній 
моделі розрахунку введення в дію нових основних засобів за рахунок їх будівництва та за рахунок їх 
придбання (купівлі).  

З урахуванням цих пропозицій алгоритм розрахунку потреби в основних засобах на кінець 
планового періоду пропонується до використання у наступному вигляді: 

 

                 ФЛКРПБОЗІПАПК
ВДНОЗВДВДАВОЗВОЗВОЗОЗОЗ ++++−−−−=

,       (1) 

де К
ОЗ  - планова потреба в основних засобах на кінець періоду (за залишковою вартістю); 

П
ОЗ  - фактична сума основних засобів на початок планового періоду; 

А
ВОЗ  - вибуття основних засобів внаслідок їх повної амортизації; 

П
ВОЗ  - вибуття основних засобів у зв’язку з передбачуваним їх продажем; 

І
ВОЗ  - вибуття основних засобів з інших передбачуваних причин; 

ОЗ
А

 - сума амортизації основних засобів, що залишаються у користуванні; 

Б
ВД  - сума введення в дію основних засобів за рахунок їх будівництва підприємством; 

П
ВД  - сума введення в дію основних засобів за рахунок їх придбання; 

КР
НОЗ  - нарощення суми основних засобів за рахунок планового капітального ремонту; 

ФЛ
ВД

 - сума основних засобів, що передбачена до отримання на умовах фінансового лізингу. 
 

Важливим етапом процесу здійснення поточного планування необоротних активів є здійснення 
оцінки його якості, для якої мають використовуватись конкретні критеріальні показники, кількісні значення 
яких мають встановлюватись на кожному підприємстві з урахуванням особливостей їх господарської 
діяльності. Зокрема, для здійснення оцінки якості розробленого поточного плану розвитку необоротних 
активів торговельних підприємств ми пропонуємо використовувати наступні критеріальні показники: рівень 
передбачуваного розриву між визначеними цільовими показниками та розрахованими плановими 
завданнями на кінець періоду; темп динаміки нарощення обсягів відповідних видів необоротних активів в 
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плановому періоді; динаміка передбачуваної ефективності використання пропонованих до формування 
необоротних активів в цілому за основними показниками оцінки. 

Висновки з проведеного дослідження. Основною метою поточного планування необоротних 
активів торговельного підприємства є забезпечення розробки стратегічно орієнтованої системи 
планових завдань з їх розвитку в конкретному плановому періоді. Для забезпечення цього планування 
розроблено відповідну структурно-логічну схему процесу його здійснення, методичні підходи до 
реалізації окремих етапів цього процесу, а також уточнено моделі визначення потреби в деяких видах 
необоротних активах торговельного підприємства.  
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Анотація 

В статті обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення методичного інструментарію 
поточного планування обсягів та структури необоротних активів торговельних підприємств. 
Запропоновано структурно-логічну схему процесу здійснення поточного планування розвитку 
даних активів.    

Ключові слова: необоротні активи, поточне планування, планова потреба.  
Аннотация 

В статье обосновано предложения об усовершенствовании методического инструментария 
поточного планирования объема и структуры внеоборотных активов торговых предприятий. 
Предложено структурно-логическую схему процесса осуществления поточного планирования 
развития данных активов. 

Ключевые слова: внеоборотные активы, поточное планирование, плановая потребность.   
Annotation 

The paper substantiated a proposal for improving the methodological tools of stream volume planning 
and composition of non-current assets of trading enterprises. Structural-logic scheme of the process of 
planning the development of commercialization of these assets is proposed. 

Key words: non-current assets, current planning, planned demand.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ В 
УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Виробництво продукції м’ясного скотарства було і залишається однією 

з пріоритетних сфер у розв’язанні продовольчої проблеми. На сьогоднішній день в Україні 
загострюється проблема забезпечення населення м’ясом великої рогатої худоби (ВРХ). Середня 
науково обґрунтована норма споживання м’яса на душу населення становить в рік до 82 кг, у тому 
числі яловичини й телятини – 36 кг, але у 2010 році споживалося лише близько 9,3 кг яловичини. Тому 
одним із головних завдань АПК є забезпечення населення якісною м’ясною продукцією за помірними 
цінами і в доступній кількості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні створенню галузі м’ясного скотарства 
присвячена велика кількість наукових досліджень таких вчених, як Андрійчука В. Г., Лузана Ю. Я., 
Каблука П. Т., Кудрявцева В. В., Маліка М. Й., Шпичака О. М. Проте, дане питання залишається 
актуальним та, водночас, не до кінця вивченим, а тому – потребує більш детального дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного стану виробництва яловичини в 
Україні. Для досягнення мети поставлено такі завдання: розглянути динаміку виробництва м’яса ВРХ; 
розглянути динаміку поголів’я ВРХ; проаналізувати основні показники ефективності виробництва 
яловичини; запропонувати основні напрямки вирішення проблеми щодо збільшення виробництва 
яловичини. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Галузь м’ясного скотарства є однією з 
найбільших і конкурентоспроможних серед галузей тваринництва, так як забезпечує суспільство такою 
продукцією, як яловичина і шкіряна сировина. Крім того, слід відмітити галузь м’ясного скотарства як 
основне з джерел надходження органічних добрив для рослинництва. 

Яловичина має високі показники якості, оскільки характеризується оптимальним 
співвідношенням білка та жиру (1:0,8-1). Засвоюваність яловичини досягає 95%. В залежності від 
ступеня вгодованості тварин енергетична цінність м’яса ВРХ коливається в межах 5-12,6 МДж (1200-
1300 ккал) [1, с. 188]. 

Проте тенденції, які можна спостерігати у виробництві яловичини, що склалися у останні роки, 
свідчать не на користь її розвитку, і становлять реальну загрозу продовольчій безпеці України. В 
перспективі виробництва яловичини державою були прийняті ряд документів, які направлені на 
стабілізацію галузі м’ясного скотарства, а далі відповідно – збільшення виробництва яловичини в 
цілому. Стратегічні завдання розвитку галузі на наступні роки викладені у Державній цільовій програмі 
розвитку українського села на період до 2015 року та Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
заходи щодо активізації роботи з розвитку тваринництва». Згідно з цими документами необхідно 
довести виробництво м’яса до 4 млн. т, споживання м’яса на одну особу – 82 кг на рік, а також 
збільшити обсяги експорту продовольчих і непродовольчих товарів тваринного походження, збільшити 
обсяги інвестицій в галузь, досягти рівня рентабельності галузі не менше 5 % [2; 3]. 

Проте з даних табл. 1 видно, що виробництво яловичини перевищувало у 1990 році 1986 тис. 
тонн яловичини і телятини, а в 2010 році склало лише 428 тис. тонн, тобто виробництво скоротилося 
на 1558,0 тис. тонн або на 78,4 %.  

При цьому можна побачити, що основний обсяг яловичини виробляють господарства 
населення, а не сільськогосподарські підприємства; так, у 2010 році у господарствах населення було 
вироблено понад 75 % продукції, тоді як у сільськогосподарських підприємствах – лише 25%. Якщо 
порівняти з попередніми періодами, наприклад з 2000 роком, то можна побачити, що у 
сільськогосподарських підприємствах вироблялося 305,0 тис. т яловичини, а в 2010 році обсяг 
виробництва склав 105,0 тис. т, що на 200 тис. т менше. Що ж до господарств населення, то у 2000 
році обсяг виробництва яловичини досяг 449 тис. т, а в 2010 році виробництво даної продукції у цій 
категорії господарств зменшилась на 126,0 тис. т . 

Основним чинником зменшення виробництва м’яса залишається зменшення поголів’я великої 
рогатої худоби, яке з року в рік постійно скорочується. В 1990 р., за даними табл. 2, поголів’я ВРХ в 
Україні складало 16245,0 тис. голів, а в 2010 році складає 1863,0 тис. голів, тобто 11,5 % до 1990 року. 
А порівняно з 2000 роком поголів’я ВРХ скоротилось на 2603,0 тис. голів. 
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Таблиця 1 
Динаміка виробництва м’яса ВРХ, тис. т [4; 5] 

 
Виробництво яловичини і 

телятини, тис.т 
Базовий абсолютний приріст, 

тис.тонн (+;-) 
Базовий індекс фізичного 

обсягу, % 
в т.ч. в т.ч. в т.ч. 

Роки 

в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 

населення 

в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 

населення 

в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 

населення 

1990 1986 1808,0 178,0 - - - - - - 

1995 1186 816,0 370,0 -800,0 -992,0 192,0 59,7 45,1 207,9 

2000 754 305,0 449,0 -1232,0 -1503,0 271,0 37,9 16,9 252,2 

2005 562 154,0 408,0 -1424,0 -1654,0 230,0 28,2 8,5 229,2 

2006 567 159,0 408,0 -1419,0 -1649,0 230,0 28,5 8,8 229,2 

2007 546 167,0 379,0 -1440,0 -1641,0 201,0 27,4 9,2 212,9 

2008 480 131,0 349,0 -1506,0 -1677,0 171,0 24,1 7,2 196,1 

2009 454 114,0 340,0 -1532,0 -1694,0 62,0 22,8 6,3 191,0 

2010 428 105,0 323,0 -1558,0 -1703,0 145,0 21,6 5,8 181,5 

 
Таблиця 2 

Динаміка поголів’я худоби в Україні, тис. голів [4; 5] 
 

Поголів’я ВРХ, тис. голів Базовий абсолютний приріст 
тис.тонн (+;-) 

Базовий індекс фізичного 
обсягу, % 

в т.ч. в т.ч. в т.ч. 
Роки 

в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 

населення 

в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 
населен-

ня 
в
с
ь
о
г
о

 

с.-г. 
підпри-
ємства 

госпо- 
дарства 
населен

ня 

1990 16245,0 14891,0 1354,0 - - - - - - 

1995 10026,0 9106,0 920,0 -6219,0 -5785,0 -434,0 61,7 61,2 67,9 

2000 4466,0 3186,0 1280,0 -11779,0 -11705,0 -74,0 27,5 21,4 94,5 

2005 2879,0 1626,0 1253,0 -13366,0 -13265,0 -101,0 17,7 10,9 92,5 

2006 2828,0 1530,0 1298,0 -13417,0 -13361,0 -56,0 17,4 10,3 95,9 

2007 2395,0 1248,0 1147,0 -13850,0 -13643,0 -207,0 14,7 8,4 84,7 

2008 2223,0 1096,0 1127,0 -14022,0 -13795,0 --227,0 13,7 7,4 83,2 

2009 2090,0 1022,0 1068,0 -14155,0 -13869,0 -286,0 12,9 6,9 78,9 

2010 1863,0 937,0 926,0 -14382,0 -13954,0 -428,0 11,5 6,3 68,4 

 
Якщо аналізувати поголів’я ВРХ у розрізі категорій господарств, то можна відмітити, що у 2000 році 

основне поголів’я ВРХ розміщувалось у сільськогосподарських підприємствах, а саме 3186,0 тис. голів, тоді, 
як у господарствах населення лише 1280,0 тис. голів, що на 1906,0 тис. голів менше. Та вже у 2010 році, як 
відзначалося вище, відбулося помітне зменшення поголів’я ВРХ, в тому числі і у сільськогосподарських 
підприємствах і у господарствах населення до рівня 937,0 тис. голів і 926,0 тис. голів відповідно. 

На стан виробництва яловичини впливає також її продуктивність. Так, з даних табл. 3 видно, що, 
починаючи з 1990 року до 2007 року, спостерігався спад середньодобових приростів великої рогатої 
худоби, а саме в 2000 році середньодобовий приріст склав 255 г, що на 176 г менше, у порівнянні з 
1990 роком або 59 % менше. Та уже, починаючи з 2007 року, можна спостерігати деяке покращення 
ситуації щодо продуктивності, так, у 2007 році середньодобовий приріст склав 416г, а у 2010 році – 
461г, що на 30г більше, ніж у 1990 р.  

Негативними залишаються показники щодо реалізації великої рогатої худоби . Так, в 2000 році 
було реалізовано 342,0 тис. т великої рогатої худоби на м’ясо в живій вазі, а в 2010 році – лише 225 
тис. т , що на 117,0 тис. т менше, або на 65,8%.  

Не можна не відмітити вплив ціни на реалізацію яловичини. Нестабільність ціни, саме її 
зменшення негативно позначається на кінцевому результаті, а саме: показнику прибутковості та 
рентабельності (рис. 1). 
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Таблиця 3 
Економічна ефективність виробництва яловичини [4; 5] 

 
Рік  

Показник 
1990 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Відхилення 
2010 до 

2000р. (+;-) 
Реалізовано 
великої рогатої 
худоби на м’ясо в 
живій вазі, тис.т 

2010,0 828,0 342,0 335,0 433,0 332,0 236,0 225,0 -117,0 

Середньодобовий 
приріст, г 

431,0 259,0 255,0 392,0 416,0 449,0 469,0 461,0 206,0 

Середня вага 
голови худоби, яка 
продана 
переробним 
підприємствам, кг 

393,0 333,0 320,0 381,0 395,0 411,0 434,0 427,0 107,0 

Прибуток, збиток 
від реалізації 
продукції 
тваринництва, 
млн.грн. 

4362,8 -477,1 -1955,9 353,0 -1332,7 11,4 785,7 1374,6 3330,5 

Ціна реалізації, 
грн.,/т - 973,4 2358,0 6909,9 6466,5 10184,3 10362,9 10797,1 8439,1 

Рівень 
рентабельності 
яловичини, % 

20,6 -19,8 -42,3 -25,0 -41,0 -24,1 -32,9 -35,9 6,4 
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Рис. 1. Індекси цін реалізації худоби сільськогосподарськими підприємствами, % 

 
Під впливом різких коливань у зовнішньому середовищі слід звернути увагу на методологію 

встановлення цін на продукцію сільського господарства, в тому числі і яловичини, яка розроблена 
О. М. Шпичаком, яка включає такі вимоги, як: необхідність поєднання вільного ціноутворення з 
регулюванням їх державою, зв’язок цінового механізму з платоспроможністю населення, а також 
формування системи цін [6]. 

Такий стан призвів до збитковості тваринницької галузі, це можна побачити, порівнявши 
показники рентабельності. В 1990 році виробництво м’яса великої рогатої худоби було рентабельним, 
відповідно показник рентабельності складав 20,6 %, та в наступні роки ми можемо побачити тільки 
негативні показники. Так, в 2010 році рентабельність яловичини знаходиться на рівні – 35,9 %.  

З проведеного вище дослідження стану виробництва яловичини видно, що галузь перебуває в 
кризовому стані, що є результатом:   

– екстенсивної технології вирощування;  

– розривом економічних зв’язків виробників продукції яловичини та необґрунтованих низьких 
закупівельних цін переробними підприємствами.  
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Такий стан став причиною скорочення чисельності поголів’я ВРХ, зменшення продуктивності 
тварин та зменшення виробництва м’яса на одну особу. Якщо у 1990 році виробництво м’яса на одну 
особу складав 84,0 кг, то в у 2010 році він складає лише 44,9 кг, що на 39,1 кг менше. 

Зважаючи на ситуацію, що склалась, для підтримки розвитку тваринництва, в т.ч. м’ясного 
скотарства Кабінет Міністрів України Постановою від 02.03.2011 року № 182 затвердив розміри бюджетної 
дотації на 2011 рік. Із загального фонду державного бюджету для виплати на спеціальні бюджетні дотації 
передбачено 100 мільйонів гривень. З них сільськогосподарським підприємствам буде спрямовано 30 млн. 
грн. для закупівлі поголів’я корів м’ясного напрямку продуктивності. Для поголів’я, яке придбають 
племзаводи буде виділено по 1,9 тис. грн., племінним репродукторам – до однієї тис. грн. за одну голову. А 
сільськогосподарським підприємствам, які будуть займатися м’ясним скотарством розмір дотації складе 
600 гривень за одну голову. Крім того передбачена державна підтримка в 500 млн. грн. на часткове 
відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, а також 
підприємств виробництва комбікормів [7]. Проте виплата спеціальних державних дотацій з Державного 
бюджету затримується, що тільки поглиблює кризу виробництва яловичини. 

Тому система державного регулювання має враховувати комплекс природних, технологічних та 
економічних чинників, що мають вплив на виробництво яловичини та її ефективність. 

Висновки з проведеного дослідження. Для розвитку галузі м’ясного скотарства особливу увагу 
слід приділити регіональним особливостям та природнокліматичним умовам. Так, в своєму дослідженні 
О. М. Окопний зазначає, що повинні бути розроблені й реалізовані для кожного регіону системи ведення 
тваринництва, які б забезпечували його ефективність і конкурентоспроможність [8, с. 8-14]. 

Головними напрямами вирішення проблеми щодо збільшення виробництва яловичини є: 

– збільшення поголів’я великої рогатої худоби шляхом стимулювання закупівлі племінної 
худоби, насамперед у вітчизняних племінних господарствах; 

– покращення структури та якості кормового раціону; 

– розвиток галузі м’ясного скотарства на базі господарств у складі великих корпоративних 
структур, здатних використовувати технології на інноваційній основі та спрямовувати виробництво в 
напрям високоякісної продукції та її експорт; 

– стимулювання попиту на м’ясо великої рогатої худоби за допомогою удосконалення механізму 
ціноутворення; 

– забезпечення зв’язку між виробництвом та реалізацією яловичини;  

– залучення іноземних інвестицій для збільшення виробництва. 
Саме виконання вищенаведених завдань дозволить вивести галузь м’ясного скотарства з кризи, 

вивести рівень споживання продукції скотарства відповідно до нормативно обґрунтованих норм. 
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Анотація 

В статті проаналізовано сучасний стан виробництва яловичини в Україні. Запропоновані 
напрями вирішення проблеми щодо збільшення виробництва м’яса великої рогатої худоби та 
забезпечення продовольчої безпеки держави. 
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Ключові слова: виробництво, галузь м’ясного скотарства, яловичина, поголів’я великої 
рогатої худоби. 

Аннотация 
В статье проанализировано современное состояние производства говядины в Украине. 

Предложены направления решения проблемы относительно увеличения производства мяса 
крупного рогатого скота и обеспечения продовольственной безопасности государства. 

Ключевые слова: производство, отрасль мясного скотоводства, говядина, поголовье 
крупного рогатого скота. 

Annotation 
In the article the modern consisting of production of beef is analysed of Ukraine.  Directions of 

decision of problem are offered in relation to the increase of production of meat of cattle and providing of 
food safety of the state.  

Key words: production, industry of the meat cattle breeding, beef, population of cattle. 
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ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У КОНТЕКСТІ 
ПРИЙНЯТТЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ: 

 ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ РЕАЛІЇ 
 

Постановка проблеми. Одним із найбільших за обсягами податків, що надходять до бюджетів 
практично в усіх країнах світу є податок на доходи фізичних осіб. 

Україна не є винятком, і податок на доходи фізичних осіб у 2010 р. склав 51,1 млрд. грн., що 
дорівнює 21,8% всіх податкових надходжень до Зведеного бюджету, поступаючись лише ПДВ (83,6 
млрд. грн., 36,8 % всіх податкових надходжень до Зведеного бюджету). Щодо частки податку на 
доходи фізичних осіб, то в 2010 р. в структурі місцевих бюджетів він займав 75,7% всіх податкових 
надходжень [1, с. 55-56]. 

Особливої актуальності проблема адміністрування та зарахування до відповідних бюджетів 
податку на доходи фізичних осіб набуває у зв’язку з набуттям чинності положень Податкового кодексу 
України, якими передбачено передачу податкових ресурсів від цього виду бюджету з місцевих 
бюджетів до Державного. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми податкового тягаря завжди були 
актуальними. Так, значну спадщину з цієї проблематики залишили вчені фінансисти ХІХ − початку ХХ 
ст.: Д. Боголєпов, П. Гензель, В. Лєбєдєв, Ф. Нітті, І. Озеров, М. Тургенєв.  

Вагомий внесок у дослідження специфіки податку на доходи фізичних осіб здійснили сучасні 
російські вчені: О. Горбунов, В. Гриценко, В. Гургєєв, О. Мещеряков, Д. Черник. Серед вітчизняних 
вчених значні здобутки мають О. Амоша, В. Вишневський, З. Варналій, Ю. Іванов, А. Крисоватий, 
П. Мельник, В. Мельник, Л. Тарангул. Досить плідно в цьому науковому напрямі працює науково-
педагогічний колектив Національного університету державної податкової служби України (м. Ірпінь). 

Так, у навчальному посібнику “Податкова система України” (2011 р.) [2] та 3-х томному “Науково-
практичному коментарі до Податкового кодексу України”(2011 р.) [3] детально застосовано питання 
оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема специфіки адміністрування, ставки, пільги тощо. Проте 
дослідженню фіскального значення податку на доходи фізичних осіб після набуття чинності 
Податкового Кодексу приділено недостатньо уваги. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення особливостей адміністрування податку на 
доходи фізичних осіб після прийняття Податкового кодексу України та зіставлення цих особливостей 
із практикою в зарубіжних країнах. 

Завданнями статті є: 
- з’ясування специфіки адміністрування цього виду податку в умовах глобалізованого 

суспільства; 
- виявлення відмінностей в адмініструванні податку на доходи фізичних осіб після прийняття 

Податкового кодексу; 
- узагальнення зарубіжного досвіду стягнення цього податку та його можливість використання в 

Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження. М. Мельник до переваг цього виду податку в 

сучасних умовах України відносить його соціальну справедливість, оскільки він ставить рівень 
оподаткування в пряму залежність від обсягу доходу платників, при умові, що в країні 
використовується прогресивна шкала оподаткування. Крім того за допомогою прогресивних ставок і 
пільг в оподаткуванні можна зменшувати податковий тягар для малозабезпечених верств населення і 
посилювати для осіб з високими доходами [4]. 

Із суто фіскального погляду цей вид податку є нестабільним джерелом забезпечення доходів 
місцевого бюджету (для України − доходів Державного бюджету), оскільки циклічні коливання в 
функціонуванні суб’єкта господарювання істотно впливають на базу оподаткування − доходи фізичних 
осіб. Крім цього, необхідно враховувати, що в регіонах рівень доходів значно коливається. Так, за 
2010 рік доходи населення в середньому по Україні в розрахунку на одну особу склали за рік 18347,00 
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грн., а найбільші доходи були зафіксовані у Києві − 37573,2 грн., тоді як найменші − у Закарпатській 
області − 12226,9 грн., що майже у півтора рази менше ніж у середньому по Україні, та в три рази 
менше ніж у м. Києві [1, с. 387]. 

Ці факти підтверджують, що розподіл доходів за регіонами є нерівномірним і залежить від 
особливостей економічного розвитку конкретного регіону. 

Певним недоліком цього виду податку є можливість в ухиленні від його сплати. 
З погляду макроекономічного регулювання цей вид податку є одним із найефективніших 

“вмонтованих стабілізаторів” економічного циклу, оскільки база оподаткування відчутно реагує на 
динаміку економічного розвитку конкретного регіону або й країни в цілому, а застосування 
прогресивної шкали сприяє підсилювальному ефекту. 

В українському суспільстві існує чимало міфів, пов’язаних із податковою системою. Більшість 
платників податків щиро переконана в тому, що всі їхні негаразди спричинені високим податковим 
навантаженням у країні. Водночас статистика стверджує, що формально Україна не належить до 
держав світу з найвищими податками. Частка ВВП, яка акумулюється в податкові надходження, в 
нашій країні серйозна. Проте, навіть враховуючи внески на соціальне страхування, вона у 
відсотковому вимірі співвідноситься з більшістю європейських держав. Хоча й існує чимало країн світу 
із нижчим податковим навантаженням. Про це свідчать результати дослідження організації Heritage 
Foundation [5] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Частка податків у ВВП деяких країн світу, 2010 р. 

 
Країна Податкове навантаження у % від ВВП 
Данія 50 
Швеція 47,9 
Франція 46,1 
Куба 44,8 

Норвегія 43,6 
Італія 42,6 

Німеччина 40,6 
Свазіленд 39,8 

Великобританія 39 
Україна 38,1 
Іспанія 37,3 
Росія 36,9 
Польща 33,8 
Естонія 31,1 
Швейцарія 30,1 
США 28,2 
Японія 27,4 
Білорусь 24,2 
Грузія 21,7 
Литва 20,9 
Індія 17,7 
Китай 17 
Сінгапур 13 
Кувейт 1,5 
ОАЕ 1,4 

 
Отже, як показують дані таблиці 1, в різних країнах цей відсоток коливається в широкому 

діапазоні. Україна відноситься до країн із значним рівнем податків у ВВП. 
Дотримуючись даних наведених компанією Heritage Foundation, необхідно внести певні 

корективи в ці дані. Згідно з даними Державної служби статистики України ВВП України в 2010 р. 
склав 1094,6 млрд. грн., а всі податки, які були зібрані до Державного бюджету України − 234,4 млрд. 
грн. [1, с. 30-55]. 

Тому, відповідно відсоток складе − 21,4%, що загалом теж є досить значним. 
Зазначимо, що оподаткування доходів фізичних осіб у світі має вже досить апробовану часом 

практику становлення на базі глибокого усвідомлення кожним платником свого конституційного обов'язку - 
сплати податків. Постійна увага цих держав до платника податків поступово виховала відповідну 
податкову культуру, яка відмінна від вітчизняних реалій. Як зазначає Н. Ткаченко [6, с. 36], сутність 
категорії «податок» у різних країнах є різним: в Німеччині − це підтримка, яку громадяни надають державі; 
у Великобританії - це обов'язок перед державою; у США податок розуміється як «такса»; у Франції - як 
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обов'язкова плата. Для нашої держави розуміння цієї фінансової категорії зводиться лише до примусового 
платежу [4, с. 36]. Також диференціюються ставки ПДФО, зокрема у США, ставки оподаткування доходів 
фізичних осіб коливаються від 2% до 12%, у Німеччині - від 10% до 53% залежно від розміру доходу 
платника, в Японії - 3,2 тис. єн в рік не залежно від розміру доходів [7, с. 160]. 

В Україні згідно з Податковим кодексом [8, с. 36] ставка цього податку становить 15 %, але у 
разі, якщо загальна сума отриманих платником у звітному місяці доходів перевищує десятикратний 
розмір заробітної плати, ставка податку становить 17%. Таке рішення було прийняте з огляду на 
необхідність легалізації доходів, але, як вважає багато вчених, це все одно не стимулюватиме 
платників до детінізації своїх доходів. 

На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком із доходів фізичних осіб 
встановлюються лише на загальнодержавному рівні, в іноземних державах органам місцевого 
самоврядування надано досить широке право у сфері податкової юрисдикції. У таких країнах Європи, як 
Болгарія, Кіпр, Естонія, Греція, Латвія, Норвегія, Румунія особистий прибутковий податок належить до 
місцевих податків, а в Бельгії, Данії, Фінляндії, Швеції та Швейцарії органи місцевого самоврядування 
самостійно визначають ставки, за якими будуть оподатковуватися доходи громадян [7, с. 68]. 

Одним із найбільших податків Німеччини є податок на заробітну плату. На цей вид податку 
припадає майже третина всіх податкових надходжень. При стягуванні податку враховуються податкові 
класи і види діяльності, використовуються податкові таблиці та карти. Шість податкових класів 
групують робітників та службовців залежно від їх сімейного стану, кількості працюючих у сім'ї, 
спільного чи окремого ведення обліку отримуваних доходів, наявності дітей. 

У Франції цей податок становить 20% податкових доходів бюджету, це пов’язано з історичними 
особливостями i з тим, що уряд використовує прибутковий податок для здійснення своєї соціальної 
політики: в умовах нерозвинутості суспільних фондів споживання прибутковий податок є інструментом 
стимулювання сім’ї, надання допомоги малозабезпеченим. На прибутковий податок покладено функції 
стимулювання вкладів населення у заощадження, нерухомість, придбання акцій. Усе це створює 
складну систему розрахування податку i застосування численних пільг i вирахувань. Так, з 25 млн. 
платників фактично сплачують податок лише 15 млн., або 52%. Потенційні платники – усі фізичні 
особи, а також підприємства i кооперативи, що не є акціонерними товариствами. Податок 
обчислюється за єдиною прогресивною шкалою з огляду на економічні, соціальні умови, сімейне 
становище i вік кожного платника. Ставки прогресії – від 0 до 56,8% залежно від доходів. Щороку 
шкала уточнюється, що дає змогу враховувати інфляційні процеси. 

Діапазон ставок податку в окремих країнах подано у таблиці 2 [5]. 
Таблиця 2 

Ставки податку з доходів фізичних осіб в деяких країнах світу 
 

Країна Ставка податку 
Австралія 0 – 45% 
Австрія 21 – 50% 
Білорусь 12% 

Великобританія 0 – 50% 
Данія 36,57 – 60% 
Іспанія 0 – 47% 
Італія 23 – 43% 
Канада 0 – 29% 
Китай 5 – 45% 

Нідерланди 0 – 52% 
Німеччина 0 – 45% 
Норвегія 0 – 47,8% 
Польща 0, 18, 32% 
Португалія 10,5 – 40% 
Росія 13% 

Сінгапур 3,5 – 20% 
США 10 – 35% 

Фінляндія 9 – 32% 
Франція 0 – 40% 
Хорватія 15 – 45% 
Чехія 15% 

Швейцарія 0 – 13,2% 
Швеція 28,89 – 59,09% 
Японія 5 – 50% 
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У більшості економічно розвинутих країн світу громадяни з невисокими зарплатами 
звільняються від подоходного податку. Натомість основний тягар наповнення бюджету лягає на 
заможні верстви населення, для яких встановлена прогресивна шкала оподаткування. 

Для прикладу, в Австралії функціонує п’ять ставок податку. Люди, чиї доходи за рік менш ніж 
6000 доларів, звільняються від оподаткування. Громадяни ж, доходи яких перевищують 180 тисяч 
доларів, 45% свого доходу віддають у державний бюджет. У Канаді не оподатковуються доходи 
розміром до 10382 доларів. А ось ті, хто отримав понад 128 тисяч, зобов’язані сплатити 29% свого 
заробітку в казну. Ставки федерального податку в США складаються з шести рівнів і також залежать 
від сімейного статусу особи. Найменшу частину свого доходу (10%) віддають ті, хто отримує за рік до 
8375 доларів. Якщо ж мова йде про громадян, котрі перебувають у шлюбі, то сума зростає вдвічі. 

У Великобританії існують такі ставки податку на доходи фізичних осіб: мінімальна (0%, для 
річного доходу до 2440 ф. ст.), базова (20%, 2440 – 37400 ф. ст.), максимальна (40%, понад 37400 ф. 
ст.). А з квітня 2010 року у зв’язку з фінансовою кризою та потребою збільшення суми податкових 
надходжень, було запроваджено ставку податку у розмірі 50% для доходів, які перевищують за рік 
150 тис. ф. ст. 

Аналіз податку на доходи фізичних осіб в Україні, який буде запроваджено після відповідних 
положень Податкового Кодексу, дозволив виявити такі відмінності від попередньої схеми стягнення 
цього податку: 

- кошти від стягнення цього податку направляються до Державного бюджету; 
- дещо більшим є діапазон стягнення; 
- значно розширений перелік пільг, який складає 49 позицій.  
Співставлення зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволяє сформувати такі рекомендації: 
- врахування сімейного стану платника податку; 
- обумовлення кількості працюючих у сім’ї;  
- розширення діапазону стягнення податку з врахуванням обсягів доходів платника. 
Висновки з проведеного дослідження. Податок з доходів фізичних осіб є регулюючим 

фінансовим ресурсом як населення, так і доходів бюджету. 
В кожній країні історично склалась певна система адміністрування цього виду податку. З 2004 р., 

коли були закладені основи стабільного оподаткування цим видам податків були певні намагання 
зробити його більш гнучким, але до цього часу він не є оптимальним як для фізичних осіб, так і для 
доходів держави. Виконане дослідження свідчить, що в інших країнах він відіграє більш вагому роль у 
суспільному житті. 
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Анотація 
Висвітлені теоретичні підвалини застосування податку на доходи фізичних осіб. Виявлено основні 

відмінності в адмініструванні цього виду податку до та після набуття чинності Податкового кодексу. 
Зіставлені вітчизняний та зарубіжний досвід адміністрування податку на доходи фізичних осіб. 

Ключові слова: адміністрування податку, зарубіжний досвід, податок на доходи фізичних осіб, 
ставка податку. 

Аннотация 
Выяснены теоретические основы применения налога на доходы физических лиц. Выявлены 

основные различия в администрировании этого вида налога до и после вступления в силу Налогового 
кодекса. Сопоставленные отечественный и зарубежный опыт администрирования налога на доходы 
физических лиц. 
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ОЦІНКА ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОХОДИ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Одним із вагомих важелів регулювання розподілу фінансових ресурсів  

між державою та населенням є податок з доходів фізичних осіб (ПДФО). Доля податкових надходжень 
від оподаткування доходів фізичних осіб є дуже вагомою в загальній масі джерел поповнення як 
Державного бюджету України, так і місцевих бюджетів. Зокрема, у бюджетах місцевих рад питома вага 
податку з доходів фізичних осіб коливається в межах від 25 до 60%, тож податок з доходів фізичних 
осіб істотно впливає на утримання бюджетної сфери багатьох міст і районів України. Проте коли мова 
йде про ПДФО, варто говорити про нього не тільки як про джерело формування доходної частини 
державного та місцевих бюджетів, а і як про об’єкт податкового навантаження, тобто як про об’єкт 
впливу на рівень добробуту нації [1, c. 211]. Це пояснюється тим, що між прагненням держави 
максимізувати податкові находження та рівнем тиску на платників існує тісний взаємозв’язок 
(А. Лаффер). До того ж практика підтверджує, що на певному етапі збільшення ставки податків 
спостерігається зменшення податкових надходжень до бюджету держави. Введення в дію 
Податкового кодексу не дало очікуваного результату по зниженню податкового тиску на платників 
податків. Тож, нині виникає нагальна потреба у побудові ефективної системи оподаткування, яка б 
поєднувала водночас і інтереси держави щодо збільшення доходної частини бюджету, і інтереси 
платників щодо зниження податкового навантаження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В економічній літературі під податковим 
навантаженням розуміють фінансове поняття, яке характеризує (у відносному вимірі) ту частину 
виробленого і розподіленого суспільного продукту (доданої вартості), котра розподіляється і 
перерозподіляється на користь держави за допомогою механізмів оподаткування [4, с. 19].  

Вирішення проблем зниження податкового навантаження на платників розглядаються на 
сторінках праць таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як В. Андрущенка, Ш. Бланкарта, 
Дж. Б’юкенена, В. Вишневського, А. Лаффера, І. Луніної, І. Озерова, У. Петті, А. Пігу, В. Пушкарьової, 
Е. Селігмана, А. Соколовської, Дж. Стігліца, К. Шмельова, І. Янжула та ін. Проте сучасна науково-
практична література з даного питання носить переважно прикладний, а не комплексний характер, що 
є суттєвою перешкодою пошуку шляхів створення ефективної системи оподаткування.  

Постановка завдання. З огляду на результати вивчення літературних джерел, завданнями 
статті є оцінка податкового навантаження на доходи громадян України та здійснення пошуку шляхів 
його зниження в умовах депресійного стану економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Визначальним фактором економічного росту, 
покращання інвестиційного клімату та зростання добробуту громадян є ефективна система 
оподаткування. Важливою передумовою такої податкової системи є узгодження інтересів платників 
податків та держави, адже обидва суб’єкти податкових відносин намагаються максимально задовольнити 
власні інтереси. Держава прагне мобілізувати якомога більшу суму коштів для виконання покладених на 
неї функцій, платник податків – сплачувати якомога менші податки. Тому пошук оптимальної моделі 
оподаткування, яка б максимально задовільняла інтереси платника і держави, завжди був і залишається 
до тепер одним із пріоритетних завдань державного регулювання [2, с. 51]. 

Варто звернути увагу, що на початковому етапі побудови вітчизняної системи оподаткування 
було запроваджено механізм перерозподілу фінансових ресурсів мільйонів громадян саме на користь 
держави, а тому сформувався чіткий стереотип несправедливості, який трансформувався в досить 
розвинений інститут приховування доходів. У цій ситуації податкове законодавство довело свою 
недієздатність в пошуку оптимального відношення податкових ставок, податкових пільг, які б 
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враховували складну соціально-економічну ситуацію в країні на фоні кризових явищ у всіх сферах 
суспільного життя. 

Іноземні системи прямого оподаткування доходів фізичних осіб мають уже досить випробовану 
часом практику становлення та розвитку на базі глибокого усвідомлення кожним платником податку 
свого конституційного обов'язку – сплати податків. Значні соціальні видатки та постійна увага держави 
до платника податків поступово виховали свою податкову культуру, яка суттєво відрізняється від 
вітчизняних реалій. На відміну від України, де порядок, ставки, правила оподаткування податком з 
доходів фізичних осіб встановлюються виключно на загальнодержавному рівні, в іноземних державах 
органам місцевого самоврядування надано досить широке право в сфері податкової юрисдикції. У 
провідних країнах світу при стягненні податків з доходів громадян застосовують прогресивні шкали 
оподаткування і встановлюють високі рівні неоподатковуваних сум, чим забезпечується мінімальне 
податкове навантаження на населення з низькими та максимальне – з високими доходами. 

Що ж стосується українських реалій, то слід зазначити, що протягом 1991-1992 рр. також діяла 
прогресивна система оподаткування прибутку громадян за чотирма ставками – з 12 до 30%. У 1993-2003 
рр. вже використовувалося 5 ставок, при цьому мінімальна знизилася до 10%, а максимальна – зросла до 
40%. Прогресивна система оподаткування доходів громадян використовувалася в Україні 11 років, а з 
2004 року була замінена оподаткуванням за єдиною ставкою в розмірі 13% та з 2007 року – 15%. 

Основним завданням переходу від прогресивного оподаткування до пропорційного було 
зменшення податкового навантаження на платників. Дійсно в 2004-2006 рр. рівень оподаткування 
ПДФО був значно нижчим порівняно з 2002-2003 рр. Якщо з 2002 р. по 2003 р. даний показник складав 
в середньому 11,7 %, то із переходом до пропорційного оподаткування (2004-2006 рр.) його рівень 
знизився до 10 %. Проте з 2007 р. (з підвищенням ставки податку до рівня 15%) він стрімко зріс до 
10,8%, що негативно позначилося на рівні життя саме тієї частини населення, заробітна плата у яких є 
єдиним джерело доходів. Тож, пропорційна система оподаткування доходів фізичних осіб, 
впроваджена з 2004 року також і не забезпечила рівномірність податкового навантаження на різні 
верстви населення [3, с. 34].  

З січня 2011 року в дію введено новий Податковий кодекс [8], яким передбачено оподаткування 
доходів фізичних осіб за малопрогресивною шкалою. Для осіб зі щомісячним доходом понад десять 
мінімальних зарплат ставку ПДФО встановлено на рівні 17%, а для решти українців – 15%. Влада 
переконана, що 90% громадян не буде стосуватися підвищення ставки податку до 17%, оскільки її 
застосування передбачається лише для фізичних осіб, обсяги щомісячних доходів яких перевищують 10 
мінімальних зарплат. Більшість громадян, які сплачували даний податок за ставкою 15%, так і 
сплачуватимуть його в подальшому. Отже, особливих змін у законодавстві щодо сплати ПДФО не відбулося.  

За даними табл. 1 визначимо основні показники податкового навантаження на доходи громадян: 
- коефіцієнт рівня оподаткування ПДФО по країні; 
- коефіцієнт податкової квоти у розрахунку на душу населення; 
- коефіцієнт податкового навантаження доходів за ПДФО; 
- коефіцієнт загального податкового тиску.  

Таблиця 1 
Вихідні дані для розрахунку навантаження доходів громадян податком з доходів 

фізичних осіб 
 

Рік ВВП, 
млрд.грн. 

Чисельність 
населення, 
млн.чол 

Чисельність 
занятого 

населення в 
економіці, 
млн..чол 

Загальні 
податкові 

надходження, 
млрд.грн 

Надходження 
ПДФО до 
місцевих 
бюджетів, 
млрд. грн 

ВВП на 
душу 

населення, 
тис.грн 

Частка 
занятих у 
загальній 
чисельності 
населення 

2000 170,1 49,4 20,2 20,7 6,4 3,44 0,409 
2001 204,2 48,9 20,0 25,3 8,8 4,17 0,409 
2002 225,8 48,5 20,1 28,9 10,8 4,66 0,414 
2003 267,3 48,0 20,2 35,7 13,5 5,57 0,421 
2004 345,1 47,6 20,3 44,8 13,2 7,25 0,426 
2005 441,5 47,3 20,7 74,5 17,3 7,25 0,438 
2006 544,2 46,9 20,7 94,8 22,8 11,59 0,441 
2007 720,7 46,6 20,9 116,7 34,8 15,45 0,448 
2008 949,9 46,4 20,9 198,1 45,9 20,48 0,450 
2009 912,6 46,1 20,9 127,8 44,5 19,78 0,453 
2010 907,2 45,6 20.8 123,1 41,9 10,63 0,451 

Джерело : [6] 

 
Коефіцієнт рівня оподаткування ПДФО по країні прямо пропорційний податковій квоті у 

розрахунку на душу населення та податковому навантаженню доходів за ПДФО (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка показників податкового навантаження на доходи фізичних осіб 

Джерело : [6] 
 

В свою чергу, значення податкової квоти у розрахунку на душу населення та податкового 
навантаження ВВП залежать від податкових надходжень. Коефіцієнт рівня оподаткування доходів 
ПДФО по країні з урахуванням частки зайнятого населення в загальній чисельності населення, можна 
інтерпретувати як податкове навантаження від ПДФО, скореговане з урахуванням існуючого рівня 
зайнятості. Чим нижче частка зайнятих в загальній чисельності населення країни (і вище відповідно 
рівень безробіття), тим більше значення коефіцієнта рівня оподаткування ПДФО [5, с. 38]. 

Результати розрахунків узагальнено в табл. 2. 
Таблиця 2 

Податкове навантаження на доходи громадян за ПДФО 
 

Рік 
Загальне 
податкове 

навантаження 

Податкове навантаження за 
ПДФО (податкова місткість) 

Податкова квота у 
розрахунку на душу 
населення, тис. грн. 

Рівень 
оподаткування 
ПДФО по країні 

 д/б е/б е/г е/г/є 
2000 0,122 0,038 0,317 0,092 
2001 0,124 0,043 0,440 0,106 
2002 0,128 0,048 0,537 0,115 
2003 0,134 0,051 0,668 0,120 
2004 0,130 0,038 0,650 0,090 
2005 0,169 0,039 0,836 0,115 
2006 0,174 0,042 1,101 0,095 
2007 0,162 0,048 1,665 0,108 
2008 0,209 0,048 2,196 0,107 
2009 0,140 0,049 2,129 0,108 
2010 0,142 0,048 2,214 0,107 

Джерело : [7] 
 
Розрахувавши коефіцієнти, маємо можливість спостерігати, що протягом останніх років 

сформувалась чітка тенденції росту податкового навантаження на громадян за ПДФО (рис. 2).  
Лише в 2004 році спостерігається стрімке зниження цього показника, яке пов’язане в першу 

чергу з внесенням змін до законодавства України з питань оподаткування доходів фізичних осіб. З 
2006 даний показник поступово зростає і до теперішнього часу залишається достатньо високим, що 
має негативний вплив на добробут населення, який і без того ускладнений наслідками економічної 
кризи 2008-2009 рр. 

В умовах депресійного стану економіки (який нині спостерігається в Україні) потрібне поступове 
зниження податкового навантаження на фізичних осіб, яке сприятиме збільшенню заощаджень 
домогосподарств, підвищенню платоспроможного попиту населення, а, отже, розвитку виробництва та 
збільшенню реальних доходів платників податків. 

Таким чином, маємо можливість чітко стверджувати, що рівень податкового навантаження на 
доходи фізичних осіб визначають наступні фактори (рис. 3). 
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Рис. 2. Залежність загального податкового тиску на громадян від податкового 

навантаження за ПДФО 
Джерело : [6] 
 

 
Рис. 3. Фактори впливу на рівень податкового навантаження на доходи фізичних осіб 
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Проаналізовавши основні етапи еволюції податкового навантаження за ПДФО в Україні, можна 
сказати, що незважаючи на зміни в чинному законодавстві, пов'язані з послабленням податкового 
навантаження та покращенням умов оподаткування у зв'язку з деякими змінами в Податковому 
кодексі спостерігатиметься й надалі тенденція до нерівномірного розподілу податкового навантаження 
між різними верствами населення, що посилюватиме загальну тяжкість реального податкового тягаря. 
Отже, необхідність послідовного реформуванні існуючого механізму функціонування ПДФО очевидна. 

Висновки з проведеного дослідження. Головним принципом, який має бути закладений в 
податкову систему держави, є принцип податкової справедливості. Така позиція може бути 
обґрунтована тим, що оподаткуванню повинні піддаватись тільки ті доходи, які залишаються в 
населення після задоволення необхідних потреб. 

Важливим напрямком реалізації справедливого оподаткування виступає процес легалізації 
доходів фізичних осіб. Залучення до оподаткування прихованих доходів в подальшому дозволить 
розширити кількісний вимірник об’єкта оподаткування та реалізувати соціальну спрямованість 
механізму пільгового оподаткування доходів фізичних осіб. 

Отже, можна зробити висновок, що в умовах депресійного стану економіки необхідно поступово 
знижувати податкове навантаження на доходи фізичних осіб, використовуючи міжнародний досвід та 
адаптуючи його до специфіки та умов розвитку економіки країни, що дозволить Україні стати 
серйозним суб’єктом податкової конкуренції у світовому просторі. 
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Анотація 

Доведено нагальну потребу у побудові ефективної системи оподаткування, яка б поєднувала 
водночас і інтереси держави щодо збільшення доходної частини бюджету, і інтереси платників 
щодо зниження податкового навантаження. Дано оцінку податкового навантаження на доходи 
громадян та запропоновано шляхи його зниження в умовах депресійного стану економіки. 

Ключові слова: податкове навантаження, податковий тиск, податкові надходження, 
еволюція податкового навантаження. 

Аннотация 
Обосновано насущную необходимость в построении эффективной системы 

налогообложения, которая объединяла бы одновременно и интересы государства относительно 
увеличения доходной части бюджета, и интересы плательщиков относительно снижения 
налоговой нагрузки. Дана оценка налогового давления на доходы граждан и предложены пути его 
снижения в условиях депрессивного состояния экономики. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налоговое давление, налоговые поступления, 
эволюция налоговой нагрузки. 

Annotation 
It is proved an absolute must at construction of effective system of the taxation which would unite 

simultaneously and interests of the state concerning increase in a profitable part of the budget, and interests 
of payers concerning decrease in tax loading. The estimation of tax pressure upon incomes of citizens is 
given and ways of its decrease in the conditions of an economy depression are offered. 

Key words : tax loading, tax pressure, tax revenues, evolution of tax loading. 
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КОМПЛЕКСНА ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ  
І БАНКІВСЬКИХ СТРУКТУР 

 
Постановка проблеми. Високий рівень ефективності господарювання, необхідність його 

забезпечення в сучасних умовах, займає центральне місце в економічній політиці держави, формує 
стратегію діяльності виробничо-господарських структур. Досягнення стійких тенденцій економічного 
зростання безпосередньо пов’язане з активізацією роботи підприємств, постійним системним оновленням 
основних фондів, підвищенням конкурентоспроможності продукції, створенням потужної банківської 
системи. У рамках фінансової політики активна участь фінансово-кредитної системи у забезпеченні 
економічного розвитку країни вимагає, зокрема, взаємодії підприємств з комерційними банками.  

Сьогодні для багатьох компаній актуальна проблема відмов кредитних організацій у видачі 
кредиту, встановлення неприйнятних умов кредитування, тривалість ухвалення рішень по запитах 
підприємств, відсутності розуміння специфіки комунікацій з банками і тому подібне. В зв'язку з цим на 
підприємствах потрібна побудова системи комплексної співпраці з кредитними організаціями. 

Система «банк – підприємство» набуває визначального значення в умовах стабілізації 
економічної ситуації в Україні [1]. Значення підприємства як первинної ланки у структурі національної 
економіки та головного структуроутворюючого елементу цієї системи обумовлено посиленням 
інвестиційного та інноваційного попиту на ринку капіталу.  

Банки, як фінансово-забезпечувальна складова цієї системи, виконуючи увесь спектр банківських 
операцій, уможливлюють ефективну виробничу діяльність інших господарюючих суб’єктів у різних 
секторах економіки і забезпечують тим самим безперервність суспільних відтворювальних процесів.  

Отже, пошук взаємовигідної співпраці між підприємницькими та банківськими структурами є 
одним з найважливіших завдань економічної науки та практики, від якого залежать ефективність і 
тривалість процесів оздоровлення реального сектору економіки та його подальший розвиток. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання взаємодії підприємств і банків в Україні як 
передумови ефективного фінансування розвитку економіки та забезпечення її стійкості досліджували 
Алексєєв І. В., Амоша О. І., Аптекар С. С., Барановський О. І., Буряк П. Ю., Березовик В., 
Брюховецька Н. Ю., Вовчак О. Д., Вожжов А. П., Геєць В. М., Дзюблюк О. В., Захарін С. В., 
Зимовець В. В., Іщук С. О., Кизим М. О., Ковалюк О. М., Козоріз М. А., Корнєв В. В., Косова Т. Д., 
Крамаренко Г. О., Крупка М. І., Кузнєцова А. Я., Кузьмін О. Є., Лігоненко Л. О., Мороз А. М., 
Омелянович Л. О., Орлов О. О., Осецький В. Л., Партин Г. О., Пересада А. А., Реверчук С. К., 
Слав’юк Р. А., Смовженко Т. С., Стубайло Т. С., Черваньов Д. М., Чумаченько М. та інші вчені-
економісти. Серед російських вчених проблемами співпраці фінансово-кредитної системи та 
промислових підприємств займалися: Єгорова Н. Е., Ігоніна Л. Л., Ільїн М. С., Масленченков Ю. С., 
Раскатов А. В., Сергєєв Л. В., Смулов А. М., Тріфілова А. А., Чекмарьова Е. Н. та інші.  

Вивчення викладених концепцій фінансового забезпечення потреб суб’єктів господарювання 
дозволило з різних точок зору подивитись на поставлену проблему, оцінити її в різних системах 
координат та зробити висновок про те, що нині гостро бракує науково обґрунтованих методологічних 
засад посилення фінансової взаємодії банків із підприємствами реального сектору економіки та 
використання нових методологічних принципів і методичних підходів для побудови ефективної 
взаємовигідної співпраці банків і підприємств як складових економічної системи України.  

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження передумов формування ефективної 
взаємодії банків і підприємств на сучасному етапі розвитку української економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна взаємодія банків із підприємствами 
реального сектору економіки є необхідною умовою формування ринкової економіки і важливим 
елементом структурної перебудови промисловості в ході реформ. Тільки за умови налагодження 
ефективної співпраці банків і підприємств виникають макроекономічні і мікроекономічні передумови 
зростання економіки та забезпечення стійкого характеру її розвитку[2].  

В умовах жорсткої конкуренції на банківському ринку в більшості випадків ініціатива про початок 
співпраці великих підприємств і кредитних установ, зокрема по кредитуванню, виходить саме від 
банківських структур. Виключенням з практики, коли активніша роль у взаємодії відводиться 
підприємствам, являються періоди економічної кризи. Наприклад, з середини 2008 р. до кінця 2009 р., коли 
через проблеми у банків з ліквідністю і з можливістю здійснювати кредитування багато підприємств було 
вимушено самі шукати кредитну організацію, здатну без проблем здійснювати розрахунки і надавати 
позикові кошти [3]. Незважаючи на жорстку боротьбу банків за клієнтів, для підприємств сьогодні 
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залишаються дуже актуальними проблеми постійних потреб в банківських кредитах, браку власних коштів 
для розвитку бізнесу, відмов банків у видачі кредиту, тривалості розгляду заявки компанії на кредитування, 
ухвалення рішень, відсутності у компаній необхідних компетенцій стосовно організації системного 
взаємодії з банками – найважливішою складовою фінансової політики будь-якого підприємства. 

Для більшості підприємницьких структур України найбільш значущим банківським продуктом є 
саме кредитування. Кредитування для компаній – це основне джерело зовнішнього фінансування 
бізнесу, а для банків – це головна стаття прибутків [4]. 

Потреба в кредитуванні є головним чинником взаємодії підприємницьких і банківських структур і 
залежить від впливу чинників зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш вразливою ланкою в 
системі «банк-підприємство» залишається підприємство. Зрозуміло, що роль банків у подоланні 
наслідків економічної кризи і створенні передумов для переходу промислового сектору економіки до 
інноваційної моделі розвитку постійно зростає. При цьому формування ефективної фінансової 
взаємодії банків і підприємств безпосередньо залежить, насамперед, від мобілізації внутрішніх 
резервів самих банків: залучення коштів клієнтів на тривалі терміни; використання ефективних 
комплексних фінансових інструментів, спрямованих на зниження рівня кредитної ставки для 
позичальника; удосконалення методів оцінки ефективності інвестицій та аналізу кредитоспроможності 
підприємств, інвестування економічно привабливих проектів для отримання максимального 
мультиплікативного ефекту від обмежених за обсягами кредитних вкладень тощо [5]. Аналіз структури 
прибутків банків дозволив побудувати сучасну організаційно-факторну модель комплексної взаємодії 
підприємницьких і банківських структур, засновану на спільній та первинній потребі в кредитах (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальна організаційна (факторна) модель комплексної взаємодії 

підприємницьких і банківських структур 

Потреба банків в 
збільшенні 

Потреба підприємства 
у банківських кредитах. 

1. Зовнішнє 
середовище 2. Внутрішнє середовище 

(зокрема кредитна політика) 

3. Самостійний пошук підприємством 
банку-партнера, але найчастіше 

самостійний пошук банком підприємства-

Аналіз підприємством 
надійності через 

рейтинги, методики , 
сайти НБУ і банків, 
рекомендації. 

Попередній аналіз 
кредитоспроможності 

підприємства 

4. Звернення підприємства з комерційною 
пропозицією до банківської установи  про 
можливість і умови кредитування. Але 
найчастіше звернення банку із 
комерційною пропозицією до підприємства 
про комплексне банківське обслуговування. 

5. Переговори між 
сторонами, щодо 
потреб у 
фінансуванні – 
одній та кредитних 
відносинах – іншій. 

6. Надання підприємством в 
банк необхідного 
пакету документів та 
інформації для детального 
аналізу 

7. Рішення Кредитного 
комітету банку відносно 
надання кредиту та 
письмове повідомлення 
щодо цього рішення 
відповідного відділу на 
підприємство. 

8. Проведення підприємством 
додаткових переговорів щодо 
використання інших банківських 
продуктів (зарплатного проекту, 
эквайрингу, інкасації і т. д.) та остаточних 
умов кредитування (процентної ставки, 
забезпечення, структури ліміту і т. д.) з 
урахуванням  використання інших 

11. Продовження 
комплексної взаємодії 
підприємства та банку.  

10. Використання підприємством 
кредитових коштів і одночасно 
моніторинг банком дотримання 
компанією зобов’язань  

9. Початок 
комплексної 
співпраці, а 
саме 
підписання 
сторонами  
кредитного 
договору  
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Взагалі, усі вказані в моделі етапи розташовані послідовно, починаючи з потреб в кредитах – 
точки перетину інтересів підприємств і банків. Ця точка перетину інтересів, головного чинника 
співпраці, служить фундаментом побудови довгострокових партнерських і взаємовигідних стосунків 
між підприємницькими і банківськими структурами по комплексу банківських послуг.  

Це означає, що використовувати цю організаційну модель і впроваджувати певні організаційні 
заходи може як банк, так і будь-яка підприємницька структура, орієнтована на плідну співпрацю. 
Наприклад, для підприємств вона може служити інструментом при роботі з банками в частині 
проведення переговорів і організації з ними комунікацій, оцінки їх надійності, розуміння загальної 
процедури взаємодії щодо кредитування, узгодження процентної ставки за кредитом і інших умов, 
розробки на підприємстві відповідної системи співпраці з банками. У зв'язку з наявністю великої 
кількості формальних процедур можна виділити окремого співробітника для комунікацій з банками, 
наділити його особливими повноваженнями для підготовки різної інформації для кредитних 
організацій, забезпечити максимальну публічність, використовувати систему CRM і т. д. [6]. 

В той же час реалізація цієї факторної моделі дозволяє кредитним організаціям залучати нових 
клієнтів на комплексне обслуговування в банк через потребу підприємств в кредитах. Банки, 
управляючи цією потребою, можуть продавати додаткові послуги такі як зарплатний проект, 
розрахунково-касове обслуговування, еквайринг, змінювати оргструктуру (наприклад, створити бізнес-
підрозділ з клієнтських менеджерів і кредитний підрозділ з кредитних аналітиків, активізувавши тим 
самим співпрацю з підприємствами). Така подвоєна користь, тобто одночасно для підприємницьких і 
банківських структур, є відмінною рисою і нововведенням розробленої моделі.  

Оскільки для підприємницьких і банківських організацій сфера кредитування є головним 
чинником їх комплексної взаємодії, то, використовуючи метод Quality Function Deployment – 
структуризації (розгортання) функції якості, а також сформовану вище організаційну модель, 
розробимо детальний алгоритм побудови в підприємницьких структурах системи комплексної 
взаємодії з кредитними організаціями. Використовувати при цьому будемо основу методу QFD – 
побудова «Будиночка якості» що дозволяє пов'язати технічні характеристики продукту з вимогами 
споживачів і процесом виробництва, який вже став стандартом менеджменту якості [7]. (рис.  2). 

1-й етап – створення всередині компанії працездатної організаційної структури, яка 
забезпечуватиме взаємодію з банками за рахунок повноважень відповідальних за це людей. 
Враховуючи велику кількість документарних форм комунікацій – листів, довідок, фінансової звітності і 
т. д., на підприємстві має бути як мінімум один фахівець, не рахуючи фінансового директора, або 
відділ на чолі з начальником відділу, що координують і забезпечують на постійній основі роботу з 
кредитними організаціями не лише з питань кредитування, але і по інших напрямах співпраці. 

2-й етап – впровадження в компанії системи CRM з метою побудови довгострокових партнерських 
стосунків з кредитними організаціями. Спеціально сформований на підприємстві для роботи з банками відділ 
або один фахівець забезпечують наявність єдиного сховища інформації, повсякденне використання усіх 
каналів взаємодії з банками (телефонні дзвінки, електронна пошта, зустрічі) та постійний аналіз зібраної 
інформації про кредитні організації і підготовку даних для ухвалення відповідних організаційних рішень.  

Важливим моментом при використанні підприємствами системи CRM є необхідність 
встановлення співробітником підприємства постійного контакту з клієнтським менеджером банку. 

3-й етап – дотримання важливих технічних, у тому числі фінансових, моментів: 
1) якщо підприємство має потребу в залученні значної суми кредиту на термін від п’яти до семи 

років, то основний вид діяльності має складати не менше 6-12 місяців залежно від програм банків; 
2) відсутність високоризикових напрямів бізнесу (гральний бізнес, виробництво міцних алкогольних 

напоїв із змістом етилового спирту більше 25 % і тютюну, операції з цінними паперами, виробництво і 
реалізація ексклюзивних товарів, будівництво, за винятком дорожнього і іншого будівництва за рахунок 
коштів бюджету, автодилерство, сільське господарство, фермерство і торгівля спецтехнікою); 

3) відсутність простроченої заборгованості перед бюджетом або позабюджетними фондами, як 
мінімум вона має бути реструктуризована, а також діючих рішень про припинення операцій за 
рахунками, пред'явлених відповідними контролюючими органами [8];  

4) недопустимість появи будь-якої негативної інформації в ЗМІ про наслідки співпраці 
підприємства з банками, податковими органами, контрагентами і т. д;  

5) демонстрація стабільного фінансового стану : 
а) підтримка певного розміру власного капіталу, зокрема, покриття власними засобами активів 

підприємства в розмірі не менше 50 %. Залежно від галузевої належності підприємства, сезонності 
бізнесу, виробничого циклу формування активів компанії за рахунок власних коштів може знаходитися 
в діапазоні 10-40 %. Це актуально для оптово-роздрібної торгівлі, будівництва, сфери послуг та ін.; 

б) дотримання коефіцієнта загальної, поточної ліквідності; 
в) підтримка позитивної динаміки середньомісячного прибутку і рентабельності, відсутність 

необ'єктивних різких коливань доходу, забезпечення наявності чистого прибутку, відсутність збитків; 
г) при плануванні інвестиційної програми на період кредитування потрібно враховувати, що вона 

оцінюватиметься банками як додаткове навантаження на ліквідність, те ж стосується і лізингових платежів; 
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д) контроль якості дебіторської і кредиторської заборгованостей компанії – динаміки, розмірів 
врегульованого і неврегульованого прострочення; 

6) забезпечення гарантії повернення кредиту і наявності відповідної документації. Наявність 
держзамовлення як джерела погашення кредитних коштів розглядається банками як позитивний чинник. В 
зв'язку з цим від компаній банки часто вимагають складання реєстру контрактів на період кредитування. 

7) розвиток диференційованого виробництва/торгівлі декількома видами товарів/послуг; 
8) підбір надійних і відомих постачальників товарів і послуг, диференціювання стосунків із 

постачальниками і покупцями/ замовниками; 
9) в числі власників/засновників бажано показувати резидентів України або відомих великих 

нерезидентів, небажані офшори; 
10) підтримка високого рівня менеджменту компанії – досвідчені керівники з тривалим періодом 

роботи, забезпечення профільного створення менеджменту і співробітників, плинність кадрів в 
компанії, наявність сертифікату якості продукції [9]; 

11) наявність техніко-економічного обґрунтування потреби в кредитах: в певних сумах, формах, 
термінах договору і т. д.  

 
Рис. 2. Система розгортання функції якості з продажу підприємством своєї 

кредитоспроможності банку 

I. Споживчі характеристики 
за пріоритетом у відповідності 
з потребами банку : 
− фінансова стабільність, імідж і 
репутація підприємства; 

− галузева належність 
підприємства; 

− найменування і резидентство 
власника компанії: група, 
холдинг, офшор; 

− масштаб бізнесу компанії: 
обсяг виручки, прибутків; 

− рівень менеджменту компанії 
та стабільність контрагентів; 

− співпраця з підприємствами не 
тільки по кредитування а і по 
комплексу банківських послуг: 
РКО, системі дистанційного 
обслуговування «Банк-клієнт», 
зарплатному проекту, інкасації, 
еквайрингу, видачі гарантій, 
застосуванню акредитивів в 
розрахунках, конверсійним 
операціям і т. д. 

III. Технічні характеристики – найбільш 
реальні характеристики 
кредитоспроможності 
українських  підприємств: 
− фінансова нестабільність, мінімізація 
показника чистого прибутку, спотворення 
фінансової звітності в цілях податкової 
оптимізації; 

− наявність високоризикових напрямів 
діяльності : автодилерство, оренда 
нерухомості, будівництво; 

− наявність негативної інформації про 
підприємство: проблеми з податковими 
органами, затримка виплати заробітної 
плати, борги перед бюджетом і 
позабюджетними фондами, заборгованість 
перед банками-кредиторами і 
контрагентами, реєстрація підприємства в 
офшорних зонах; 

− інформаційна закритість, непублічність і 
неконтактність підприємств відносно 
інвесторів, кредиторів; 

− велике кредитне навантаження 
підприємств; 

− відсутність декількох стабільних 
контрагентів і диференційованого 
продуктового ряду; 

− відсутність в штаті підприємств 
співробітників відповідальних за постійну 
взаємодію з банками; 

− відсутність техніко-економічного 
обгрунтування потреби підприємства в 
кредитах. 

− відсутність запоруки. 

II. Рейтинг 
банківських послуг: 
− різні форми 
кредитування: 
кредитні лінії, 
факторинг, лізинг і 
т.п. 

− розрахунково-касове 
обслуговування; 

− зарплатний проект; 
− видача банківських 
гарантій, 
посередницькі, 
косультаційні та 
інформаційні послуги, 
трастові послуги; 

− депозити, інкасація, 
перерахунок і 
зарахування 
інкасованого прибутку 
на рахунок і т. д. 

IV. Плановані технічні характеристики 
кредитоспроможності підприємств 

відповідно з потребами банків будуть 
сформульовані нижче у вигляді певного 
алгоритму заходів побудови системи 
комплексної взаємодії з кредитними 

організаціями (див. нижче). 
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4-й етап – досягнення максимальної інформаційної відкритості або публічності компанії, в першу 
чергу, стосовно фінансового стану підприємства. 

Компанія має бути максимально публічною і відкритою для інвесторів і споживачів: мати сайт в 
Інтернеті, розміщувати на своєму сайті офіційну бухгалтерську звітність, історію розвитку, основні 
види діяльності, її результати і іншу корисну для попереднього аналізу банком кредитоспроможності 
підприємства інформацію, яка в той же час не буде комерційною таємницею. Для підприємств 
публічність є важливим каналом залучення дешевших кредитних ресурсів, способом підвищення 
оперативності прийняття банком рішення про співпрацю з компанією. 

Висновки з проведеного дослідження. Реалізація пропонованого вище алгоритму побудови в 
підприємницьких структурах системи комплексної взаємодії з кредитними організаціями надасть 
можливість підприємствам: 

а) оперативно отримувати рішення від банків про встановлення ліміту кредитних ризиків – 
видачу кредиту;  

б) отримувати вигідніші умови кредитування, зокрема, нижчу процентну ставку, бажане 
забезпечення/бланкове кредитування, більше відповідну форму, термін, суму кредитування і т. д.;  

в) посилити загальну лояльність усіх банків до підприємства, а також конкурентну боротьбу 
банків за право співпраці з цим підприємством, що дозволить компанії вибирати конкурентноздатнішу 
банківську пропозицію, отримувати вищий рівень сервісу від діючого банку-партнера; а також 
допоможе банкірам підібрати відповідний пакет додаткових банківських продуктів, необхідний для 
бізнесу компанії. 
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Анотація 

У статті розглянуті передумови та теоретичні засади формування відносин банків із 
підприємствами на сучасному етапі розвитку української економіки та досліджено основні 
проблеми їх фінансової взаємодії. 

Ключові слова: взаємодія, підприємство, банк, кредит, модель, алгоритм. 
 

Аннотация 
В статье рассмотренные предпосылки и теоретические принципы формирования 

отношений банков с предприятиями на современном этапе развития украинской экономики и 
исследованы основные проблемы их финансового взаимодействия. 

Ключевые слова: взаимодействие, предприятие, банк, кредит, модель, алгоритм. 
 

Annotation 
In the article the considered pre-conditions and theoretical principles of forming of relations of banks 

are with enterprises on the modern stage of development of the Ukrainian economy and basic problems are 
investigational them financial co-operation. 

Key words: cooperation, enterprise, bank, credit, model, algorithm. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ 
РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 
Постановка проблеми. У ринковій економіці банківські установи виконують роль фінансових 

посередників. Цей статус дає їм змогу залучати значні суми вільних грошових коштів та заощаджень, і 
перетворювати їх в капітал вкладаючи у різні види доходних активів. Специфікою банківської 
діяльності є те, що банк оперує переважно залученими коштами, тобто чужими грошима, найбільшу 
частину яких складають ресурси залучені з депозитних джерел. В наш час не існує єдиного 
визначення терміну «депозитні ресурси» та комплексної їх класифікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління депозитними ресурсами 
комерційних банків, досліджувалися в теоретичних та практичних розробках провідних учених 
економістів як України, так і світу. Так, економічну сутність депозитних ресурсів розглядали в своїх 
роботах такі відомі іноземні учені, як Е. Гілл, Р. Коттер, Р. Сміт [1], Дж. Едвін Долан [2] та ін. Але їх 
дослідження не завжди можна адаптувати до сучасного стану банківської системи України. У нашій 
країні дослідження в цьому напрямку здійснювали такі провідні вчені, як А. М. Мороз [3], М. І. Савлук 
[3], В. В. Рисін [4], О. В. Васюренко [5], О. А. Дмитрієва [6], Д. В. Третуб [7] та інші. Проте, належної 
уваги не приділено теоретичним аспектам управління депозитними ресурсами. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності депозитних ресурсів як складової 
банківських ресурсів та формування їх комплексної класифікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасному словнику під терміном «ресурси» 
розуміють «матеріальні засоби, цінності, запаси, кошти, що їх в разі потреби можна використати» [8]. 

Згідно економічної енциклопедії, «банківські ресурси – сукупність коштів, які є в розпорядженні 
банків і використовуються для кредитних та інших операцій» [8]. А у своїй монографії М. Д. Алексеєнко 
визначив банківські ресурси як «сукупність грошових ресурсів й виражених у грошовій формі 
матеріальних, нематеріальних та фінансових активів, що перебувають у розпорядженні банків і 
можуть бути використані ними для здійснення активних операцій та надання послуг» [9]. 

Зарубіжні вчені термін «ресурси банку» взагалі не використовують, оскільки таке поняття не 
розглядається як об’єкт самостійного дослідження. Вони визначають сутність ресурсів банку через 
пасиви [8, c. 112]. 

Вітчизняні вчені А. М. Мороз, М. І. Савлук використовують таке визначення: «Ресурси 
комерційного банку – це сукупність коштів, що є у його розпорядженні та використовуються для 
виконання активних операцій» [3]. 

Ресурси комерційних банків – це сукупність власного капіталу і залученого банком у результаті 
проведення пасивних і активно-пасивних операцій, а також коштів, що є в його розпорядженні і можуть 
бути використані для активних операцій [10, c. 63].  

Більша частина вчених поняття «банківські ресурси» та «ресурси банку» ототожнює, але, на 
думку науковців А. О. Єпіфанова, І. В. Сала та Н. Г. Маслак, ці терміни різні за своїм змістом. 
«Ресурси комерційного банку» вони визначають як «сукупність коштів банку, що знаходяться в його 
розпорядженні та використовуються для кредитних, інвестиційних та інших активних операцій», а при 
визначенні терміну «банківські ресурси» вони визначають, що «необхідно керуватися спеціалізацією 
конкретного банку». Тобто, на думку даних вчених поняття «ресурси комерційного банку» ширше, ніж 
«банківські ресурси». 

Виходячи з визначення, що подано в Законі України «Про банки і банківську діяльність», 
ресурси банку − це сукупність власних, залучених та інших фінансових коштів банку, що перебувають 
у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд для здійснення 
повномасштабної банківської діяльності [11]. 

Взявши до уваги напрацювання вчених-економістів та законодавчу базу, С. Л. Коваль 
запропонував таке визначення: «фінансові ресурси комерційного банку – це сукупність власних, 
залучених та запозичених коштів, що перебувають у його розпорядженні й використовуються у 
процесі здійснення банківської діяльності» [12, c. 115]. 

Банківські ресурси залежно від джерела утворення поділяються на власні і залучені. До власних 
коштів банку належать статутний капітал, резервний та інші фонди, резерви на покриття різноманітних 
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ризиків і нерозподілений прибуток. До залучених коштів відносять кошти на депозитних рахунках 
банківських клієнтів, позики, отримані від інших банків, і кошти отримані від інших кредиторів. 

Головним джерелом банківських ресурсів є залучені кошти, в середньому їх частка становить 
80% від загальної величини ресурсів, а решта припадає на власний капітал. 

За визначенням науковців А. О. Єпіфанова, І. В. Сала та Н. Г. Маслак «залучені ресурси з 
депозитних джерел являють собою тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на 
поточних рахунках різних видів клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та 
строкових)» [13]. В даній статті це визначення буде взяте за основу. 

Професор С. М. Фролов у своєму підручнику вказує на те, що «депозитні залучені ресурси – 
кошти, внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні рахунки і використані ними 
відповідно до режиму рахунка і банківського законодавства» [14, с. 65].  

Вчений О. В. Васюренко зазначає, що депозитні ресурси – це «сукупність залучених банком 
ресурсів, які забезпечують йому необхідні резерви відповідно до законодавства та надають поверх 
цих резервів основний обсяг для кредитування» [15, с. 117]. 

Науковець Н. А. Абралава наводить наступне визначення: «депозитные ресурсы – это 
совокупность денежных средств вкладчиков, привлеченных банком на договорной основе на 
определенный срок или без определения такого срока, которые подлежат выплате вкладчиком, как 
правило, с процентом, обеспечивающие банку необходимый объем средств для осуществления 
активных операций и выполнения банком нормативных требований согласно 
законодательства» [16, с. 63].   

В економічному словнику депозитні ресурси визначаються як «средства, размещенные в банках 
для хранения и использования с последующей выплатой процентов вкладчикам» [17]. 

Схематично депозитні ресурси представимо у вигляді рис. 1. 
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Рис. 1. Склад та походження депозитних ресурсів банку 

 
Джерелами формування банківських депозитних ресурсів є тимчасово вільні кошти фізичних та 

юридичних осіб. Тобто це кошти на поточних та інших рахунках банківських клієнтів, кошти 
підприємств та організацій, залучені у формі депозитів, кошти населення залучені у формі вкладів. 

Інструментами залучення депозитних ресурсів в банку є відкриття поточних та строкових 
рахунків для фізичних, юридичних осіб та банків. 

Найповніше розкрити сутність депозитних ресурсів дає змогу класифікація їх за різними 
ознаками. Певні ознаки з'явилися давно, пройшли апробацію практикою і стали класичними для 
більшості банків країн з розвиненою ринковою економікою, інші – виникли нещодавно, у зв'язку з 
розвитком і вдосконаленням банківської практики. До цього часу ні в економічній літературі, ні в 
чинному законодавстві України чіткої та повної класифікації банківських депозитних ресурсів не 
існувало. 

На основі класифікацій депозитних операцій Р. Р. Коцовською [18], О. В. Васюренко [19], 
В. І. Міщенко [20], Р. І. Шевченко [21], використовуючи метод порівняння, наведемо класифікацію 
депозитних ресурсів (табл. 1). 
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У вигляді? 

Фізичних осіб Юридичних осіб Кредитних 
установ 

На строкових рахунках На поточних рахунках 

Коштів Банківських металів Цінних паперів 

Депозитні ресурси Тимчасово вільні кошти 
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Таблиця 1  
Класифікація депозитних ресурсів 

 
Ознака Види 

За економічною суттю а) депозити; 
б) залишки на поточних рахунках. 

За суб’єктами 
 

а) кошти юридичних; 
б) фізичних осіб; 
в) кредитних установ. 

За секторами економіки а) фінансових корпорацій; 
б) нефінансових корпорацій; 
в) органів державного управління та підвідомчих їм некомерційних організацій;  
г) домашніх господарств; 
д) некомерційних організацій. 

Зважаючи на вид 
підприємства 

а) приватних;  
б) колективних;  
в) господарських товариств; 
г) комунальних;  
д) державних;  
е) підприємств на власності об'єднання громадян. 

За терміном а) короткострокові; 
б) середньострокові; 
в) довгострокові. 

За вартістю 
 

а) безкоштовні; 
б) дешеві; 
в) дорогі. 

За нарахуванням 
відсотків  

а) без нарахування відсотків; 
б) з нарахуванням простих; 
в) з нарахуванням складних відсотків. 

За місцем знаходження 
клієнта 

а) кошти резидентів; 
б) нерезидентів. 

За видом відкритого 
рахунку 

а) кошти на поточних рахунках; 
б) кошти на розрахункових рахунках; 
в) кошти на депозитних рахунках до запитання. 

За чутливістю до зміни 
процентних ставок 

а) чутливі; 
б) нечутливі. 

За стабільністю а) стабільні; 
б) нестабільні. 

За складністю 
управління 

а) легко керовані; 
б) важко керовані (кошти на поточних рахунках). 

За валютою: а) в національній; 
б) іноземній валюті. 

За формою грошового 
обігу 

а) готівкові; 
б) безготівкові. 

 
Дана класифікація дозволяє визначити ступінь сталості і походження депозитної ресурсної бази 

банку та вжити заходів для підвищення його фінансової міцності. 
Висновки з проведеного дослідження. За результатами роботи можна зробити висновок, що 

складовою частиною ресурсів комерційного банку є банківські ресурси, головним джерелом яких є 
залучені кошти. Депозитно-ощадне залучення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб 
обходиться банку порівняно дешевше, ніж емісія власних цінних паперів або часте отримання 
кредитів на міжбанківському ринку. Під депозитними ресурсами банку розуміється тимчасово вільні 
кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках, на вкладних (депозитних) рахунках 
до запитання та строкових), які розміщені у банку у вигляді цінних паперів, банківських металах та 
коштів.  

Розглянувши класифікаційні ознаки депозитів та поточних рахунків, ми запропонували свою 
класифікацію депозитних ресурсів, яка, на нашу думку, висвітлює головні ознаки та характерні риси 
залучених ресурсів з депозитних джерел. 

Подальші дослідження полягають у поглибленому вивченні сутності депозитних ресурсів 
комерційних банків та доповненні новими ознаками класифікацію депозитних ресурсів. 
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Анотація 

Розглянуто сутність залучених ресурсів банку з депозитних джерел як складову частину 
банківських ресурсів та розроблено їх комплексну класифікацію шляхом визначення найбільш 
вагомих показників. 

Ключові слова: ресурси, банківські ресурси, ресурси банку, депозитні ресурси, класифікація 
депозитних ресурсів. 

Аннотация 
Рассмотрена сущность привлеченных ресурсов банка с депозитных источников как часть 

банковских ресурсов и разработана их комплексная классификация путем определения наиболее 
весомых показателей. 

Ключевые слова: ресурсы, банковские ресурсы, ресурсы банка, депозитные ресурсы, 
классификация депозитных ресурсов. 

Annotation 

The essence of borrowed resources from deposit bank sources as part of bank resources and 
developed their complex classification by identifying the most important indicators. 

Key words:  resources, banking resources, resources of the bank, deposit resources, the classification 
of deposit resources. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У 
КОНТЕКСТІ ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТНОГО ТА  

ПОДАТКОВОГО КОДЕКСІВ 
 

Постановка проблеми. В сучасних реаліях міжбюджетні відносини в Україні є визначальним 
чинником функціонування всієї бюджетної системи, суттєвим інструментом удосконалення фінансових 
відносин між загальнодержавними та місцевими органами влади, стабілізуючим механізмом розвитку 
всієї суспільної системи. Саме від оптимального функціонування міжбюджетних відносин залежить 
соціальна стабільність у будь-якій країні. Також необхідно зазначити, що міжбюджетні відносини є 
важливим механізмом перерозподілу значної частки національного багатства в розрізі 
адміністративних одиниць та, відповідно, верств суспільства. 

Протягом останніх років з врахуванням наслідків світової фінансової кризи і відносним зменшенням 
динаміки ВВП в Україні склалась напружена ситуація із виконанням дохідної частки бюджетів всіх рівнів. 
Вимагає удосконалення система міжбюджетного регулювання, залишається недостатньою власна дохідна 
база регіональних бюджетів, потребує подальшого удосконалення нормативно-правове забезпечення 
щодо розмежування функцій та основних завдань загальнодержавних та місцевих органів виконавчої 
влади, зокрема органів місцевого самоврядування. Незважаючи на прийняття Бюджетного та Податкового 
кодексів, ці проблеми залишаються актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міжбюджетні відносини є важливою ланкою 
державних фінансів, тому є обґрунтованим науковий інтерес до цієї проблематики. Завдяки працям О. 
Амоші, В. Вишневського, О. Кириленко, І Луніної, І. Чугунова, Ю. Пасічника, С. Юрія та інших зроблено 
певний внесок у дослідження специфіки функціонування міжбюджетних відносин. Так, у навчальному 
посібнику “Податкова система України” детально з’ясовано схему платежів до бюджетів всіх рівнів [1], 
у підручнику “Управління державним бюджетом України” [2] обґрунтовано теоретичні засади 
міжбюджетних відносин, у колективній монографії “Структурні реформи економіки: світовий досвід, 
інститути, стратегії для України” [3] з’ясовано роль міжбюджетних відносин у фінансовому 
забезпеченні структурних трансформацій. Також окремі питання удосконалення міжбюджетних 
відносин регулювання висвітлено у періодичних виданнях. 

Проте ще недостатньо висвітлені з відповідним науковим обґрунтуванням процеси 
реформування міжбюджетних відносин після набуття чинності Бюджетного та Податкового кодексів, 
також  подальшого поліпшення потребує сучасна практика організації міжбюджетних відносин в 
умовах подолання наслідків світової фінансової кризи. 

Постановка завдання. Метою статті є виявлення особливостей функціонування міжбюджетних 
відносин у сучасних реаліях України. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

− здійснити аналіз дохідної бази місцевих бюджетів до та після прийняття відповідних 
нормативно-правових актів; 

− з’ясувати особливості міжбюджетних відносин після набуття чинності Бюджетного та 
Податкового кодексів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Місцеві податки і збори повинні забезпечити 
фіскальні умови функціонування регіональних бюджетів у частині податкових надходжень. 

Органи місцевого самоврядування з використанням владних повноважень, зокрема тих, які 
передбачені Бюджетним кодексом, повинні активно впливати на соціально-економічний розвиток 
конкретної адміністративної одиниці. 

Для виконання цього завдання органи самоврядування повинні бути поділені не лише владними 
повноваженнями, але й володіти достатніми фінансовими джерелами для організації управління 
економічними процесами на конкретній території. Проаналізуємо, наскільки значними фінансовими 
ресурсами володіли місцеві органи влади, зокрема щодо використання коштів бюджетів (табл. 1) [4]. 

Як випливає із даних табл. 1, протягом останніх чотирьох років частка місцевих бюджетів у 
Зведеному бюджеті України (без врахування міжбюджетних трансфертів) не перевищувала 29% і має 
стійку тенденцію до зменшення, сягнувши в 2010 р. лише 22,5%. 

Беручи до уваги підвищення рівня завдань, які повинні вирішувати місцеві органи влади, 
зокрема і органи місцевого самоврядування, це є незадовільним явищем. 

Також значною є частка міжбюджетних трансфертів у структурі місцевих бюджетів, яка 
коливалась за останні роки від 23,3% (2010 р.) до 19,65% (2008 р.). 
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Таблиця 1 
Бюджетні ресурси місцевих органів влади за 2007-2010 рр. 

 
Рік 

Показник 
2007 2008 2009 2010 

Доходи Зведеного бюджету України, млн. грн. 219937,0 297845,0 288580,0 359365,5 
Доходи місцевих бюджетів України всього, млн. грн. 107051,0 137443,0 134552,0 164861,5 
Доходи місцевих бюджетів України (без врахування 
міжбюджетних трансфертів), млн. грн. 62394,6 78330,6 72372,3 81054,4 

Частка місцевих бюджетів України у Зведеному 
бюджеті, % 48,67 46,15 46,63 45,8 

Частка місцевих бюджетів України (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) у Зведеному бюджеті , % 20,3 19,65 21,55 22,5 

 
Проблема рівня міжбюджетних трансфертів у структурі місцевих бюджетів є актуальною, тому 

що їх рівень залежно від регіонів, зокрема адміністративних одиниць, має суттєві розбіжності, а це 
означає, що при визначенні конкретного обсягу не бюджетних трансфертів попри формульні методи їх 
визначення може бути присутній так званий “людський фактор”. 

Для з’ясування ситуації, наскільки зміняться доходи місцевих бюджетів і, відповідно, 
міжбюджетні трансферти, проаналізуємо склад доходів місцевих бюджетів після впровадження в 
повному обсязі положень Бюджетного та Податкового кодексів (табл. 2) [5; 6]. 

Таблиця 2 
Зміна податкових надходжень у зв’язку з набуттям чинності положень Бюджетного та 

Податкового кодексів 
 

Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. та наступні 
роки 

Податок з доходів фізичних осіб, млрд. грн. 46,2 50,5 не стягується 
Частка у податкових надходження , % 76,6 74,6  
Частка у  місцевих бюджетах, % 34,3 30,7  
Єдиний податок для суб'єктів малого 
підприємництва, млрд. грн. 1,7 1,9  

стягується 
Частка у податкових надходження , % 2,8 2,8  
Частка у доходах місцевих бюджетів, % 1,3 1,1  
Збір за спеціальне використання природних 
ресурсів, млрд. грн. 7,4 10,2 стягується частково 

Частка у податкових надходження, % 12,2 15,1  
Частка у доходах місцевих бюджетів, % 5,4 6,2  
Податок з власників транспортних засобів, млрд. 
грн. 2,0 1,4 стягується повністю 

Частка у податкових надходження, % 3,3 2,0  
Частка у доходах місцевих бюджетів, % 1,5 0,8  
Всього податкових надходжень у місцевих 
бюджетах, млрд. грн. 60,3 67,7  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки - - стягується 

Туристичний збір - - стягується 
 

Як випливає із даних таблиці 2, значно змінюється механізм стягування, а також 
адміністрування місцевих податків і зборів. Так, один із найважливіших місцевих податків, який був 
основою формування місцевих бюджетів після набуття чинності відповідних положень Податкового 
кодексу – податок з доходів фізичних осіб буде зараховуватись до Державного бюджету. 

Компенсувати близько двох третин місцевих податкових надходжень податком на нерухомість 
та іншими не буде можливим, тому можна з великою долею ймовірності передбачити, що вже у 2012 
р. доходи місцевих бюджетів від закріплених джерел надходжень будуть значно меншими. 

Отже, зважаючи на ці розподільчі процеси у формування доходів місцевих бюджетів, можна 
виокремити такі особливості міжбюджетних відносин: 

1. Міста районного підпорядкування будуть мати можливість утримувати лише дошкільні заклади, а 
утримання загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень буде доцільно передати районному бюджету. 

2. На обласний бюджет буде покладено функцію утримання спеціалізованих закладів із 
забезпечення медичних, культурно-освітніх послуг тощо. 

3. Вагомим інструментом заохочення місцевих органів влади до налагодження адміністрування 
податкових платежів та зборів повинні стати громадські організації різного виду діяльності, які повинні 
будуть контролювати не лише надходження коштів, але й їх розподіл. 
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4. Розподіл міжбюджетних трансфертів необхідно переводити не тільки з використанням 
формульної схеми розрахунків, але й з врахуванням рівня та повноти збору закріплених місцевих 
податків і зборів, екологічної ситуації, доцільності вирівнювання соціально-економічного розвитку 
конкретної територіальної одиниці. 

Такі відмінності міжбюджетних відносин вимагають принципово нових підходів до формування 
як дохідної, так і видаткової частки місцевих бюджетів. 

Назріла необхідність ввести певні корективи у концепцію реформування місцевих бюджетів, 
наголошуючи на розширення повноважень місцевих органів влади та майбутнє реформування 
адміністративно-територіального устрою України [7]. 

Також є доцільним внести відповідні корективи у формулу розподілу обсягу міжбюджетних 
трансфертів, доповнити її коефіцієнтами вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Міжбюджетні відносини в сучасних реаліях України 
повинні формуватись на принципово новій нормативно-правовій та організаційній базі. Це зумовлено 
набуттям чинності положень Бюджетного та Податкового кодексів. 

Виконаний аналіз формування дохідної бази місцевих бюджетів показує, що протягом останніх 
років спостерігається неухильне зменшення місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. 

Виявлені відмінності у формуванні міжбюджетних процесів повинні стати основою для 
прийняття конкретних заходів стосовно оптимізації міжбюджетних відносин. 

Потрібно продовжити наукові пошуки в напрямі методичного забезпечення міжбюджетних 
процесів. 
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Анотація 
Проведено аналіз формування дохідної бази місцевих бюджетів до та після прийняття 

Бюджетного та Податкового кодексів. Виокремлено специфічні ознаки міжбюджетних відносин з 
врахуванням нової нормативно-правової бази. Зосереджено увагу на значному зменшенні 
податкових надходжень, починаючи з 2012 року. 

Ключові слова: Бюджетний кодекс, міжбюджетні відносини, органи влади, податки, 
Податковий кодекс. 

Аннотация 
Проведен анализ формирования доходной базы местных бюджетов до и после принятия 

Бюджетного и Налогового кодексов. Выделены специфические признаки межбюджетных 
отношений с учетом новой нормативно-правовой базы. Акцентировано внимание на 
значительном уменьшении налоговых поступлений, начиная с 2012 года. 

Ключевые слова: Бюджетный кодекс, межбюджетные отношения, органы власти, налоги, 
Налоговый кодекс. 

Annotation  
The analysis of the local budgets income basis formation before and after Budget and Tax Codes 

adoption has been performed. Particular features of inter-budget relations have been pointed out taking into 
account laws and regulations. A considerable reduction in tax return beginning with 2012 has been 
emphasized.  

Key words : Budget Code, inter-budget relations, authorities, taxes, Tax Code. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

СУЧАСНОГО БАНКУ 
 

Постановка проблеми. Отримання об'єктивної інформації про діяльність банківської установи 
є необхідною передумовою для ефективного управління нею. В умовах вкрай нестабільної 
економічної ситуації в Україні вижити та адаптуватися до швидких змін у зовнішньому середовищі 
банківськім установам досить складно, адже прискореними темпами розгортається так званий процес 
змін та турбулентності, що призводить до глобалізації технологій, інновації стають рушійними силами 
у розвитку економіки країни, а умови конкуренції набувають все жорсткішого характеру. Результати 
діяльності банківської установи в значно більшій мірі обумовлені процесами, що в ній відбуваються, та 
якістю системи менеджменту, ніж особистими характеристиками та діями окремих виконавців. Відтак, 
трансформаційні процеси в економіці спонукають менеджмент банків до пошуку нових методів 
управління, зміни стратегії і тактики поведінки на ринку, нових засобів взаємовідносин з партнерами та 
клієнтами. Традиційний функціональний підхід, здатний вирішити багато різноманітних задач, 
поступається процесному підходу можливістю швидкої реакції на зміни в діяльності фінансової 
установи шляхом аналізу стану процесів і безпосереднього впливу на їх виконавців. Ігнорування 
існування системних проблем менеджменту та проблем в бізнес-процесах призводить до втрати 
банком ефективності та невикористання в повній мірі потенціалу розвитку.  

Слід зазначити, що роботи по опису бізнес-процесів банку не є «разовими», а носять 
ітеративний характер, тобто безперервно повторюються. Ітеративність пов'язана з тим, що 
середовище банку безперервно змінюється, – змінюються вимоги клієнтів, змінюється ринок, виходять 
нові нормативні документи Національного Банку України і тому подібне [1]. Такого роду трансформації 
вимагають постійного контролю і необхідності актуалізації процесного підходу до управління банком, 
що обумовлює актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями управління бізнес-процесами 
займалися такі видатні зарубіжні вчені, як М. Хаммер, Д. Чампі, С. Гух, Т. Давенпорт, У. Кеттингер, 
М. Робсон, П. Страссман, К. Саймон, Д. Тонг, Ф. Уллах, Д. Харингтон, Д. Шорт. Серед вітчизняних 
науковців слід відзначити Л. Балабанову, В. Барановського, О. Білоруса, А. Воронкову, В. Герасимчук, 
В. Гриньову, О. Тридід, В. Андрієнко, І. Маркіну, Т. Мізерну, Н. Москаленко, А. Наливайко, 
В. Пастухову, О. Пахомова, А. Садєкова, В. Тупкало, Л. Фролову, Б. Холод, О. Щегельську, 
З. Шершньову, О. Шубіна, М. Черненко та ін.  

Однак, за наявності досить значної кількості робіт, практично відсутні дослідження присвячені 
виявленню особливостей управління бізнес-процесами банків в умовах нестабільності та з 
урахуванням зарубіжного досвіду реалізації реінжинірингу бізнес-процесів.  

Постановка завдання. Мета цього дослідження полягає в потребі теоретичного обґрунтування 
особливостей управління бізнес-процесами сучасного банку та розробленні рекомендацій, щодо 
використання комерційними банками України процесного підходу до управління в умовах 
невизначеності та турбулентності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема вдосконалення управління 
банківською діяльністю набула в даний час особливого значення через об'єктивну потребу 
спрямування зусиль комерційних банків на зниження ризиків під час реалізації інвестиційно-
інноваційних програм і проектів, зорієнтованих на пріоритетні напрями розвитку української економіки, 
окремих її сфер і регіонів, що буде сприяти ефективному соціально-економічному розвитку. 
Моніторинг стану банківської системи України показує, що намітилися серйозні кроки у бізнес 
плануванні, внутрішньому контролі банків. В той же час очевидна наявність ряду проблем:  

– використання застарілих банківських процедур; 

– існування не завжди ефективної організаційної структури; 

– обмеженість діапазону відкритої інформації;  
– слабка участь власників в організації діяльності банків і організації внутрішнього контролю [2]. 
Представлення діяльності банку як системи бізнес-процесів, що взаємодіють, дозволяє 

отримати адекватне уявлення про всю діяльність установи, чітко виділити завдання кожного бізнес-
процесу, визначити їх взаємозв'язок, а головне встановити кількісні і якісні характеристики 
ефективності їх рішення, що дозволить оцінити якість використовуваних процедур, їх оптимізації і 
ухвалення управлінських рішень. 
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З точки зору процесно-орієнтованого підходу, комерційний банк являє собою сукупність процесів 
бізнесу, забезпечення та управління, що базуються на якісній інформаційно-технологічній підтримці за 
рахунок комплексного рішення, яке враховує опис бізнес-процесів, актуалізацію та моделювання змін 
параметрів, розрахунок вартісних показників, бюджетування, формування фінансової звітності, 
податкового обліку, аналізу, прогнозування характеристик та ін. [3]. У свою чергу процесний підхід до 
управління банківською установою полягає в систематичній ідентифікації і управлінні 
взаємозв'язаними процесами банку. У рамках процесного підходу під процесом розуміється будь-яка 
доцільна діяльність (комплекс діяльності) установи, в якій перетворюються потоки (засоби і 
інформація), що входять, у витікаючи продукти або послуги. Результатом будь-якого процесу є певний 
продукт (послуга), що має споживчу цінність (корисність) для клієнта.  

Основна перевага процесного підходу над традиційним (функціональним) підходом полягає у 
безперервності управління, яке він забезпечує на стику окремих процесів у рамках однієї системи, а 
також при їх комбінації і взаємодії. Управління процесами дозволяє швидко адаптувати організацію 
діяльності банку до змін зовнішнього середовища, тобто постійно покращувати якість своєї діяльності 
[4]. При управлінні заснованому на процесному підході, найбільш ефективним чином реалізуються 
концепція управління по цілях (результатах) та концепція клієнтоорієнтованого бізнесу, що дозволяє 
розглядати механізм керування бізнес-процесами як ефективний засіб досягнення стратегічних 
завдань, що стоять перед конкретним банком і банківською системою в цілому. Крім того, побудова 
системи управління процесами припускає високий рівень організації виконання процесів, що створює 
основу для ефективного внутрішнього контролю і управління операційним ризиком який властивий 
будь-якому виду діяльності і розуміється як відхилення від нормального (стандартного) ходу процесу, 
що створює загрозу недосягнення якості продукту. 

Таким чином, системний підхід до управління визначає банк як відкриту систему, яка перебуває 
у стані динамічної рівноваги із зовнішнім середовищем. Отже, зростання конкурентних можливостей 
банку, його динамічний і цілісний розвиток забезпечується не якимось одним її елементом, а є 
результатом тісної взаємодії усіх складових, задіяних у бізнес-процесах [5]. Прагнучи поліпшити 
бізнес-процеси банкам в умовах невизначеності та турбулентності, потрібно враховувати і вивчати 
зв'язки між елементами, що беруть участь у їх здійснені, досліджувати їхній спільний вплив, визначати 
характер залежності від зовнішнього середовища. 

Як свідчить практика, на сьогоднішній день в посткризових умовах більшість вітчизняних банків 
мають слабкий опис бізнес-процесів. Причини такого становища обумовлені наступними фактами: 

1. Немає чіткого розподілу відповідальності між співробітниками і відділами при виконанні 
бізнес-процесів (тобто немає «ролей»).  

2. Недосконала бізнес-логіка процесів і невідповідність реальним умовам функціонування банку.  
3. Дублювання дій (типових завдань), відсутність важливих (ключових) дій, наявності 

непотрібних (зайвих) дій. 
4. Непоінформованість персоналу про правила виконання окремих операцій і взаємодії з 

іншими підрозділами [6]. 
В даному випадку дуже показовим і прийнятним для України являється досвід казахстанського 

банку АТ «Нурбанк».У посткризових умовах застою керівництво банку взяло курс на ефективне 
управління власними операціями на базі новітніх методів управління бізнес-процесами. Було 
прийнято рішення провести реінжиніринг бізнес-процесів з метою виходу і зміцнення позицій на нових 
перспективних ринках (зокрема в сфері кредитування малого та середнього бізнесу). Для найбільш 
ефективного використання переваг централізації, банк пішов по шляху повного організаційно-
виробничого реінжинірингу. Поступово всі повноваження з управління і контролю бізнес-процесами 
банку передавалися в головний офіс банку, де для забезпечення цих функцій створювалися нові 
відділи, управління, департаменти, тоді як у філіях частина контролюючих та виконуючих структур 
відповідно скорочувалася: скасовувалися деякі відділи, знижувалися повноваження [7]. 

У ході реорганізації було прийнято рішення спиратися на можливості сучасних ІТ систем. У 
рамках проекту з реінжинірингу був сформований робочий регламент по процесу кредитування, 
внесені зміни в організаційну структуру, визначено критерії якості робіт, виявлено операційні ризики та 
критерії їх оптимізації. Все це дозволило скоординувати можливості інформаційних систем банку з 
бізнес-завданнями і забезпечити оперативне реагування на фактори, які дестабілізують налагоджений 
процес надання кредиту клієнтам [8]. 

Таким чином, програма управління банківською установою, заснована на процесному підході, 
покликана синтезувати результати аналітичної роботи і на їх основі чітко визначити задачі, шляхи, 
засоби, умови досягнення поставлених цілей, майбутні заходи, ресурси і їх джерела. 

Висновки з проведеного дослідження. Використання досвіду реалізації процесного управління 
вітчизняними банківськими установами має забезпечити розв'язання проблем у сферах логістики, 
виробництва, фінансів та управління з одночасним підвищенням ефективності їх господарювання. 
Покращений опис та використання бізнес-процесів в банку має ряд істотних переваг, які проявляються в: 

1) підвищенні прозорості, керованості і контрольованості діяльності банку на всіх рівнях; 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 295 

2) зниженні часу і витрат, підвищенні якості і ефективності бізнес-процесів; 
3) можливості тиражувати бізнес банку (створювати додаткові відділення і офіси). 
4) опис бізнес-процесів є етапом комплексного проекту по розвитку діяльності банку. На основі 

описаних бізнес-процесів можна: 

– проводити їх подальшу оптимізацію; 

– створювати нові бізнес-процеси; 

– оптимізувати організаційну структуру; 

– удосконалювати системи управління банку (інформаційну систему, систему управління 
фінансами і т.п.). 

5) зменшенні залежності від персоналу, оптимальному підбору персоналу, підвищенні 
ефективності роботи персоналу і керівників. 

6) підвищенні задоволеності клієнтів, як наслідок поліпшення репутації банку. 
Підсумовуючи вищевикладене, автор вважає, що на сучасному етапі розбудови вітчизняної 

банківської системи України вкрай актуальним є питання використання нових підходів, зокрема 
реінжинірінгу бізнес-процесів, для вдосконалення управління банківською діяльністю з метою 
зниження ризиків під час інвестування банками коштів у розвиток економіки. 
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Анотація 

Стаття присвячена розгляду проблем, пов'язаних з впровадженням і використанням 
процесного підходу в управлінні банківською установою. Проаналізований зарубіжний досвід 
удосконалення механізму управління бізнес-процесами банку. Сформульовані основні переваги, 
процесного управління у банках.  

Ключові слова: банк, бізнес-процес, управління, процесний підхід, інформаційні системи, 
якість, споживча. 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с внедрением и использованием 

процессного подхода в управлении банковским учреждением. Проанализирован зарубежный опыт 
усовершенствования механизма управления бизнес-процессами банка. Сформулированы основные 
достоинства процессного управления в банках. 

Ключевые слова: банк, бизнес-процесс, управление, процессный подход, информационные 
системы, качество, потребительская ценность. 

 
Annotation 

The article considers the problems associated with the introduction and use of process approach in 
the management of banking institutions. We analyze the mechanism of international experience to improve 
business process management of the bank. The basic advantages for process management in banks. 

Key words:  bank, business process management, process approach, information systems, quality 
and consumer value. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ  
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА  

 
Постановка проблеми. Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для 

забезпечення їх діяльності видом ресурсів, що забезпечують можливість здійснення виробництва 
продукції, інвестування, формування оборотних коштів, створення фондів економічного 
стимулювання, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансово-кредитною системою, 
постачальниками та працівниками, здійснення міжгосподарських розрахунків тощо. Перехід до 
ринкових умов господарювання, запровадження комерційних засад у діяльності підприємств, 
приватизація державних підприємств, негативні наслідки світової економічної кризи потребують нових 
підходів до формування фінансових ресурсів підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти формування 
фінансових ресурсів широко досліджені вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами: 
І. Бланком, В. Бєлоліпецьким, М. Білик, О. Василиком, Ю. Воробйовим, А. Загороднім, І. Зятковським, 
В. Ковальовим, М. Коробовим, В. Опаріним, К. Павлюком, М. Романовським, В. Родіоновою та іншими 
вченими. Однак, незважаючи на системні наукові розробки, проблема фінансування 
сільськогосподарського виробництва й надалі залишається актуальною. 

Постановка завдання. Метою дослідження є розкриття економічної сутності фінансових 
ресурсів та особливостей їх формування з метою підвищення ефективності використання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній економічній думці відсутнє однозначне 
визначення та узагальнений підхід до вивчення категорій, пов’язаних із сутністю фінансових ресурсів, 
особливостями їх формування та використання, тому нині немає дієвих систем формування 
фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз спеціальної літератури свідчить, що вчені-економісти здебільшого визначають фінансові 
ресурси як сукупність фондів грошових коштів, доходів, відрахувань або надходжень, що перебувають 
у розпорядженні суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності. Так, у фінансово-
кредитному словнику зазначається, що фінансові ресурси – це грошові кошти, які знаходяться у 
розпорядженні держави, підприємств і установ, і використовуються для покриття затрат і формування 
різних фондів та резервів [1]. Також фінансові ресурси часто трактуються як складова економічних 
ресурсів, що є коштами грошово-кредитної і бюджетної системи, які використовуються для 
забезпечення безперебійного функціонування і розвитку народного господарства, витрачаються на 
соціально-культурні заходи, потреби управління й оборони [2]. Однак на думку, Г. Г. Кірейцева, 
економічна категорія «ресурси» на рівні суб’єкта господарювання має низку особливостей: 

– потреба в ресурсах пов’язана з процесом виробництва та створення споживчої вартості; 
– структура ресурсів динамічна й залежить від розвитку підприємства, стадії його 

функціонування, галузі та сфери економіки; 
– використання будь-якого виду ресурсів передбачає їх вартісне відтворення (ресурси із 

матеріально-уречевленої форми переходять у вартісну або фінансову) [3, с. 504]. 
Тому обов’язково потрібно визначати, які саме кошти є ресурсами. Доходи також пов’язані з 

фінансовими ресурсами (як джерело їх відновлення та прирощування). Грошові нагромадження 
можуть розглядатися лише як джерело прирощування фінансових ресурсів, хоча вони можуть бути 
використані й на інші цілі. Фонди ж грошових коштів можуть розглядатись як місце концентрації 
фінансових ресурсів, але, знову ж таки, у фондах можуть концентруватися не тільки ці ресурси. Тому 
усі наведені поняття між собою тісно пов’язані, але зовсім не тотожні [4, с. 131]. 

Ми погоджуємось з думкою В. М. Опаріна, який вважає, що термін «грошові кошти» – поняття 
більш широке як за змістом, так і за обсягами, ніж «фінансові ресурси», що складають тільки частину 
грошових коштів підприємства [5]. 

Окремі економісти звужують склад фінансових ресурсів, визначаючи їх як сукупність фондів 
грошових коштів, що перебувають у власності держави, підприємств і господарюючих організацій на 
той чи інший момент часу [6, с. 118]. За такого трактування відсутня чітка межа між фінансовими 
ресурсами держави і підприємств. Це пов’язано перш за все з тим, що хоча дія фінансово-кредитного 
механізму й спрямована, насамперед, на управління фінансами підприємств, кінцева мета такого 
впливу – забезпечення нормальних умов функціонування фінансів у загальнодержавному масштабі. 
Крім того, фонди грошових коштів не є єдиним напрямом використання фінансових ресурсів, адже 
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частина їх покликана забезпечувати безперервний обіг цих фондів, а ресурси можуть не 
використовуватися взагалі або використовуватися без створення фондів 

В. Сенчагов основний наголос робить на джерелах формування, які є результатом розподільчих 
відносин, і вважає, що фінансові ресурси – це сукупність грошових нагромаджень, амортизаційних 
відрахувань та інших грошових коштів, які формуються у процесі створення, розподілу, перерозподілу 
сукупного суспільного продукту [7]. 

Проте О. Є. Гудзь виникнення категорії джерел фінансових ресурсів, як і самих фінансових 
ресурсів, пов’язує з дією товарно-грошових відносин і, внаслідок цього, необхідності функціонування 
підприємств в умовах ринку, коли вони не просто формують фінансові ресурси для тих чи інших цілей, 
а рух цих ресурсів опосередковується вартісною формою і вимірюється із необхідними для цих цілей 
фінансовими засобами, які і виступають у даному випадку джерелами формування цих ресурсів. 
Тобто, на її думку, фінансові ресурси представляють собою частину всієї сукупності засобів 
підприємства, а джерела їх формування виражають частину фінансових засобів, які використовуються 
на утворення цих фінансових ресурсів [8].  

На формування та використання фінансових ресурсів підприємств впливають різноманітні 
чинники, які по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні 
(несистематичні) – пов’язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємства, та зовнішні 
(систематичні) – не пов’язані. 

До внутрішніх чинників належать: рівень досконалості фінансової структури підприємства; якість 
організації управління фінансовими ресурсами; налагодження роботи з посередницькими 
організаціями, забезпечення зв’язку збутової стратегії із виробничою; аналіз існуючого ринку продукції; 
загальна оцінка ефективності функціонування виробництва та узгодження його із фінансовим планом 
підприємства тощо, а до зовнішніх чинників – інфляція; зміну ціни на ресурси; зміна політичного курсу 
влади; зміна правового поля; стан розвитку фінансового ринку; стан економіки в цілому [3]. 

Ці чинники мають вплив на формування та використання фінансових ресурсів через 
регулювання структури та потужності різноманітних фінансових джерел. Тому більшість визначень 
сутності та складу фінансових ресурсів базуються саме на розширеному їх трактуванні. 

Окремі економісти вважають, що джерелами фінансових ресурсів є фінансові засоби щодо 
формування їх речового складу, інші – джерела фінансових ресурсів представляють самостійною 
категорією чи ототожнюють фінансові ресурси із їх джерелами [1–5]. В результаті ототожнення 
фінансових ресурсів із їх джерелами нерідко подається неточна характеристика складових джерел 
формування фінансових ресурсів, що ускладнює процес управління ними. 

Специфічний зміст фінансових ресурсів досить повно визначається наявністю певних ознак. По-
перше, це фонди коштів акумуляційного характеру, що утворюються в результаті виробництва, 
розподілу і перерозподілу сукупного суспільного продукту і національного доходу. По-друге, це кінцеві 
прибутки, тобто кошти, призначені для обміну на товари. По-третє, це прибутки після реалізації 
товарів. Отже, джерелами формування фінансових ресурсів є амортизація, прибуток, відрахування до 
фонду соціального страхування і пенсійного фонду, податок на додану вартість, акцизи, податки з 
населення, надходження від зовнішньоекономічних операцій та продажу населенню цінних паперів. 

Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах спостерігається нестача 
фінансових ресурсів у багатьох суб’єктів господарювання, що зумовлено втратою підприємствами 
власних фінансових ресурсів внаслідок збиткової їх роботи та інфляції; недосконалістю системи 
оподаткування підприємств, що супроводжується іммобілізацією їх фінансових ресурсів; високою 
вартістю залучення позичкових коштів тощо. Це зумовлює необхідність використання нових підходів 
до формування фінансових ресурсів підприємств, спрямованих на підвищення ефективності їх 
використання. 
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Анотація 
В статті проаналізовано основні теоретико-методологічні підходи до трактування 

економічної сутності фінансових ресурсів підприємства, досліджено особливості їх формування з 
метою підвищення ефективності використання. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные теоретико-методологические подходы к 
трактованию экономической сущности финансовых ресурсов предприятия, исследованы 
особенности их формирования с целью повышения эффективности использования. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, денежные средства, денежные фонды, денежные 
средства, кредит, прибыль, денежные накопления, денежные резервы, капитал. 
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО 
СКЛАДОВІ 

 
Постановка проблеми. Складні економічні умови, загострення соціальних та екологічних 

проблем, нестабільна правова база вимагають від підприємства створення такої системи, яка б дала 
змогу ефективно використовувати всі наявні та потенційно можливі фінансові ресурси, швидко 
реагувати на зміни зовнішнього середовища та забезпечувати досягнення високих фінансових 
результатів не лише в поточному періоду, а й в довгостроковій перспективі. Саме такі параметри 
характеризують фінансовий потенціал підприємства. Проблема формування оптимального за своїм 
складом та розміром фінансового потенціалу підприємства, а також його ефективне використання 
характеризується надзвичайною актуальністю в сучасних економічних умовах [13, c. 116]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування та оцінки фінансового 
потенціалу підприємства присвячено роботи таких провідних вітчизняних та закордонних дослідників, 
як: М. І. Баканова, І. Т. Балабанова, О. М. Волкової, А. І. Ковальова, В. В. Ковальова, М. Н. Крейніної, 
Е. А. Маркар’яна, Д. С. Молякова, В. П. Привалова, В. М. Родіонової, Н. О. Русак, О. І. Барановського, 
А. І. Даниленко, І. В. Зятковського, В. М. Івахненко, Л. А. Лахтіонової, О. О. Терещенко, 
М. Г. Чумаченко, А. В. Чупіса та ін. Проте аналіз публікацій з питань методології визнання фінансового 
потенціалу підприємства і методичних підходів до його оцінки свідчить про недостатню їх розробку та 
принципову поляризацію у діапазоні існуючих означень.  

Постановка завдання. З огляду на результати вивчення літературних джерел, завданнями 
статті є уточнення сутності поняття «фінансовий потенціал підприємства» та визначення сукупності 
його складових. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Термін «потенціал» походить від латинського 
слова «potentia», що в перекладі означає «потужність, сила» [3, с. 656]. У загальному розумінні 
«потенціал» розглядається як «засоби, запаси, джерела, які є в наявності й можуть бути мобілізовані 
для досягнення певної мети, здійснення плану, вирішення якого-небудь завдання; можливості окремої 
особи, суспільства, держави в певній області» [1, с. 134].  



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 299 

Економічна енциклопедія вказує, що потенціал – це наявні в економічного суб’єкта ресурси, їхня 
оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети. В 
енциклопедії виокремлюється та тлумачиться позичковий потенціал банківської системи, виробничий, 
експортний, інтелектуальний, інформаційний, природний потенціал [8, с. 143]. 

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що в економічній науці існує декілька 
підходів до розуміння сутності поняття «потенціал», а саме: 

– відповідно до ресурсного підходу [1, с. 24], потенціал – це сукупність необхідних для 
функціонування або розвитку системи різних видів ресурсів; 

– відповідно до факторного підходу [9, с. 217], потенціал розглядають як систему матеріальних 
та трудових факторів, які забезпечують досягнення мети виробництва.  

Науковці третього напряму розглядають потенціал як здатність комплексу ресурсів економічної 
системи виконувати поставлені перед нею завдання. Іншими словами, потенціал повинен відображати 
цілісне уявлення про єдність структури і функцій об’єкта, вияв їх взаємозв’язку [4, с. 27]. 

Таким чином, в економічній науці домінує підхід до розуміння сутності «потенціалу» або як 
сукупності наявних та потенційних ресурсів і можливостей, що можуть бути мобілізовані для 
досягнення стратегічних та тактичних організаційних цілей.  

В сучасному економічному словнику, складеному Б. А. Райзбергом, Л. Ш. Лозовським та 
Е. Б. Стародубцевою, виділяється категорія «економічний потенціал», під яким розуміється сукупна 
здатність країни, її галузей, підприємств здійснювати виробничо-економічну діяльність, випускати 
продукцію та товари, надавати послуги, задовольняти потреби населення, суспільні потреби, 
забезпечувати розвиток виробництва і споживання. Також зазначається, що економічний потенціал 
країни визначається її природними ресурсами, засобами виробництва, трудовим та науково-технічним 
потенціалом, накопиченим національним багатством [12, с. 134].  

Фінансовий потенціал як складова потенціалу підприємства розглядається лише окремими 
авторами і з цієї причини його зміст до тепер остаточно не визначено. Більшість авторів сучасних 
публікацій ототожнюють фінансовий потенціал з фінансовими ресурсами, якими воно може 
розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат [6, с. 302]. Ці ресурси беруть участь у 
виробничо-господарській діяльності та залучаються для фінансування певних стратегічних напрямів 
розвитку підприємства. Проте, ці два поняття не ідентичні, хоча близькі за змістом. Фінансові ресурси 
можна розглядати як використання частини фінансового потенціалу, тобто як грошові доходи і 
накопичення, отримані підприємством від використання наявних ресурсів. А фінансовий потенціал слід 
розглядати як здатність наявних ресурсів приносити доходи підприємству в певний момент часу [5, с. 27]. 

У науковій літературі до фінансового потенціалу відносять як обсяг всіх наявних фінансових 
ресурсів підприємства [11, с. 46], так і можливість їх ефективного розподілу [8, с. 54]. У вузькому 
розумінні ототожнюють фінансовий потенціал з потенційними фінансовими показниками виробництва 
[2, с. 322], в широкому – з відносинами, що виникають на підприємстві з приводу досягнення 
максимально можливого фінансового результату [6, с. 46]. Як бачимо, найбільш поширеним є 
ресурсний підхід до визначення сутності фінансового потенціалу, менш поширеним – ототожнення 
його з показниками стабільності фінансового стану підприємства. 

Дослідження положень наукових робіт стосовно сутності «фінансового потенціалу 
підприємства» дозволили систематизувати їх за підходами трактування визначення даного 
поняття (табл. 1). 

Інформація, подана в табл. 1, свідчить, що у науковому дискурсі присутнє розмаїття уявлень про 
фінансовий потенціал підприємств. Загалом переважає так званий ресурсний підхід до розуміння 
фінансового потенціалу. Менш розповсюдженим підходом є ототожнення фінансового потенціалу 
підприємства із показниками надійності його фінансового стану – ліквідності, фінансової стійкості, 
платоспроможності і т.п. [10, с. 105].  

Проте жодне із представлених визначень не можна вважати «довершеним», з тієї причини, що: 
по-перше, в одних визначеннях науковці ототожнюють фінансовий потенціал із сукупністю 

фінансових ресурсів, необхідних для нормального функціонування підприємства, що не зовсім 
коректно, оскільки ґрунтуючись на ресурсній концепції, такі визначення не враховують тієї особливості 
фінансового потенціалу, що він проявляється у двох формах – наявній і спожитій; 

по-друге, в окремих визначеннях даного поняття автори намагаються показати фінансовий 
потенціал як особливий видовий прояв потенціалу, якому властиві тільки статичність, забуваючи про 
його здатність бути рушійною силою економічного розвитку підприємства в перспективі; 

по-третє, забезпечення підприємства фінансовим потенціалом за частіше ототожнюють з 
поточним фінансово-майновим станом, а не з його потенціальними фінансовими можливостями. 

Отже, більшість визначень поняття «фінансовий потенціал підприємства» мають дещо 
односторонній характер, тож визнанні неповноцінними. 

На нашу думку, вагомим недоліком представлених підходів до розуміння фінансового 
потенціалу є ігнорування його стратегічної (перспективної) компоненти та ототожнення переважно з 
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поточним фінансово-майновим станом. Враховуючи специфіку фінансового потенціалу підприємства, 
вважаємо під фінансовим потенціалом підприємства слід розуміти сукупність взаємопов’язаних та 
взаємодоповнюючих елементів, що надають можливість для досягнення запланованих фінансових 
результатів в поточному періоді та майбутньому. 

Таблиця 1 
Систематизація визначень поняття  «фінансовий потенціал підприємства»  

 
№ з/п Автор Визначення 

Ресурсний підхід 

1 Ільїна К.  Сукупність можливостей підприємства, які визначаються наявністю і організацією 
використання фінансових ресурсів. 

2 Толстих Н. Т.  
Забезпеченість фінансовими ресурсами, необхідними для нормального 
функціонування підприємства, доцільність їх розміщення та ефективність 
використання. 

3. Кунцевич О. Здатність до оптимізації фінансової системи із залучення та використання 
фінансових ресурсів. 

4 Давиденко Н. М.  Обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими 
воно може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат. 

5 Брегін Н.  
Фінансовий потенціал включає окремі складові фінансових ресурсів підприємства, 
а саме – статутний, додатковий і резервний капітали, цільове фінансування, фонди 
накопичення, оборотні активи тощо 

Результативний підхід 

1 Ковальов В. В.  
Фінансовий потенціал створює фундамент для трансформації наявного у 
підприємства ресурсного потенціалу в конкретні результати господарської 
діяльності підприємства. 

2 Стецюк П.  

Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, з приводу яких на 
підприємстві виникають відповідні організаційно-економічні відносини, які в 
кінцевому рахунку спрямовані на забезпечення його високоефективного та 
прибуткового функціонування. 

3 Паєнтко Т.  Фінансовий потенціал – це сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на 
реалізацію і нарощування економічного потенціалу з метою максимізації прибутку. 

5 Бикова Г.  

Фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у 
виробничо-господарській діяльності; він характеризується можливістю їх залучення 
для фінансування майбутньої діяльності і певних стратегічних напрямів розвитку 
підприємства. 

 
 
Враховуючи те, що фінансовий потенціал має розглядатись як категорія поточного періоду, так і 

майбутнього, то складовими фінансового потенціалу підприємства є (рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Складові фінансового потенціалу підприємства 

 
Фінансовий потенціал стійкості та забезпеченості характеризують можливість проведення та 

результати поточної діяльності підприємства, тоді як фінансовий потенціал розвитку передбачає саме 
можливість подальшого розвитку.  

Отже, фінансовий потенціал розвитку підприємств представляє собою сукупність всіх наявних 
та потенційних ресурсів підприємства, у тому числі і фінансових, що можуть забезпечити досягнення в 
поточній та довгостроковій перспективі визначених стратегічних цілей з урахуванням впливу факторів 
зовнішнього середовища. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослідження показали, що фінансовий потенціал 
виступає в ролі важеля, що формує механізм динамічної трансформації ресурсів у результати 
діяльності підприємства. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську 

Фінансовий потенціал 
підприємства 

фінансовий потенціал стійкості 

фінансовий потенціал забезпечення 
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діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб'єктами 
господарювання та сплату податків. При цьому зменшуються можливості фінансування подальшого 
розвитку підприємств, скорочуються надходження до бюджету. За цих обставин важливого значення 
для здійснення фінансово-господарської діяльності набуває формування в достатньому обсязі 
фінансових ресурсів підприємств. 

У результаті дослідження було уточнено визначення поняття фінансових ресурсів з 
урахуванням накопиченого теоретичного досвіду і практики формування, залучення і використання 
фінансових ресурсів підприємств; розглянуто економічний зміст фінансових ресурсів у сучасних 
соціально-економічних умовах; проаналізовано систему управління фінансовими потенціалом, що 
склалася, в плані його оптимального розподілу. 
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Анотація 

В статті досліджено питання формування, залучення і використання фінансових ресурсів 
підприємств. Розглянуто економічний зміст фінансових ресурсів у сучасних соціально-економічних 
умовах. Проаналізовано систему управління фінансовими потенціалом. 

Ключові слова: фінансові ресурси підприємства, активи підприємства, капітал, фінансовий 
потенціал стійкості, фінансовий потенціал розвитку, фінансовий потенціал забезпечення. 

 
Аннотация 

С учетом накопленного теоретического опыта и практики формирования, привлечения и 
использования финансовых ресурсов предприятия. Рассмотрено экономическое содержание 
финансовых ресурсов в современных социально-экономических условиях. Проанализировано 
систему управления финансовым потенциалом. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы предприятия, активы предприятия, капитал, 
финансовый потенциал устойчивости, финансовый потенциал развития, финансовый потенциал 
обеспечения. 

Annotation 
Taking into account the saved up theoretical experience and practice of formation, attraction and use 

of financial resources of the enterpris. The economic maintenance of financial resources in modern social 
and economic conditions is considered. It is analysed control system in financial potential. 

Key words: financial resources of the enterprise, actives of the enterprise, the capital, financial 
potential of stability, financial potential of development, financial potential of maintenance. 
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МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РОЛЬ 
БАНКІВ У ЇХ ФУНКЦІОНУВАННІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

 
Постановка проблеми. У світовій практиці серед усієї сукупності операцій, які здійснюють 

банківські установи все більшої популярності набувають операції з фондовими фінансовими 
інструментами. Що стосується України, то в сучасних умовах не приділяється достатня увага такого 
роду операціям. До того ж, частіше за все, відбувається перенесення західних методик, які були 
успішно активізовані в розвинутих країнах, з метою їх впровадження, без врахування особливостей 
української економіки. Тому частіше за все це не приносить бажаного результату. Виходячи із цього, 
перед українською наукою постає багато завдань, одним із яких є створення конкурентоспроможного 
ринку цінних паперів, здатного залучити й надати банківській системі інвестиційні ресурси для її 
успішного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню банківської діяльності на ринку цінних 
паперів приділяли значну увагу у своїх працях класики економічної науки: А. Сміт, Д. Рікардо, 
Дж. М. Кейнс та інші. В зарубіжній та економічній науковій літературі приділяється щораз більша увага 
особливостям функціонування ринку цінних паперів в Україні та в світі та визначення місця 
банківських установ на ньому. Вищезгадані питання висвітлюються в працях таких вітчизняних 
економістів, як: Ю. Деревко, О. Кущ, Б. Луціва, М. Микова, Н. Навроцької, М. Петрук, О. Понеділко, 
М. Руденка та ін. Однак, у часи динамічних змін кон’юнктури на світових фондових ринках, 
періодичності й специфічності фінансових криз, ця тема потребує подальшого вивчення і 
узагальнення. 

Постановка завдання. Метою дослідження є узагальнення особливостей організації ринку 
цінних паперів в розвинутих країнах світу, а також визначення специфіки функціонування моделі 
організації вітчизняного фондового ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ринок цінних паперів є складовою фінансового 
ринку та одним із найважливіших елементів ринкової економіки [1]. У світовій практиці виділяють три 
основні моделі організації ринку цінних паперів: американська, європейська та змішана. 

Американська модель характеризується тим, що банкам заборонено займатися деякими видами 
професійної та непрофесійної діяльності на ринку цінних паперів. Центральне місце на 
американському фондовому ринку займають інвестиційні банки, фонди, компанії. Ця модель 
характеризується здійсненням державою жорсткого регулювання та нагляду за поведінкою на ринку 
учасників угод із цінними паперами. Для США є характерним повне розмежування між комерційною та 
інвестиційною діяльністю банків. В 30-тих роках минулого століття було прийняте нове законодавство 
про банківську діяльність – Закон Гласса-Стіголла. Вперше в світі інвестиційний бізнес став чітко 
відокремлюватися від традиційної банківської діяльності. Основною метою цього закону на той 
момент було зменшення використання грошей владників в спекулятивних цілях на ринку цінних 
паперів [2, с. 5]. 

Протягом багатьох десятиліть американська модель успішно виконувала покладені на неї 
завдання, але такі жорсткі обмеження багатьом банкам не подобались. У 1999 році на зміну Закону 
Гласса-Стіголла був прийнятий новий Закон Грема-Ліча-Блайлі про модернізацію фінансових послуг 
відповідно до якого банкам дозволялося займатися операціями з цінними паперами, здійснювати 
страхування та проводити операції з нерухомістю. Це призвело до негативних наслідків, оскільки 
поступово почали втрачати свою популярність такі установи, як інвестиційні банки, фонди, а також 
страхові компанії. У 2010 році був прийнятий Закон Додда-Френка, що передбачав реформування 
фінансового сектору США. Відповідно до цього закону, банківські установи обмежуються в проведенні 
власних операцій на ринку цінних паперів за власні кошти. В результаті можна сказати, що прийняття 
цього закону стимулює банки займатися кредитуванням економіки, а не грою на біржі [3, с. 
248] (рис. 1). 

Особливість європейської моделі полягає в тому, що банки займають центральне місце на 
ринку цінних паперів − їм дозволяється поєднувати звичайні банківські операції з операціями на 
фондовому ринку. За даної системи банківські установи є переважно універсальними. Вони водночас 
є і інвестиційними компаніями, фондами, і брокерами-дилерами та інвестиційними консультантами. 
Найяскравішим прикладом такої моделі є модель ринку цінних паперів в Німеччині, тому її часто 
називають «німецька» (рис. 2). 
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Рис. 1. Американська модель організації ринку цінних паперів (у США) 

 
Окрім Німеччини така система діє у Франції, Великобританії, Швейцарії та інших країнах Європи 

– Бельгії, Італії, Австрії тощо. Державне втручання при європейській системі є мінімальним, але все ж 
таки воно присутнє. Це пояснюється тим, що в країнах, яких функціонує така модель, існує висока 
правова культура ведення бізнесу, в тому числі на ринку цінних паперів. Великобританія та Швейцарія 
є яскравим прикладом того, яка може бути  організація та дисципліна у фінансових установах як 
саморегулюючих інститутах. І тому держава повністю довіряє їхній компетентності [4, с. 146]. 

Органи державного нагляду 

Комісія з цінних паперів і фондової біржі 
(федеральний рівень) 

Регуляторні і наглядові органи штатів 

Казначейство 
Агент-Федеральна резервна система 

Урядові цінні папери 

Небанківські компанії по проведенню 
операцій з цінними паперами 

Інвестиційні банки 
Корпоративні цінні папери 

Найбільші банки 
Найбільші небанківські компанії по 
проведенню операцій з цінними 

паперами 

Небанківські компанії по проведенню 
операцій з цінними паперами 

Фондова біржа та позабіржовий ринок 

Банки 
Небанківські компанії по проведенню 

операцій з цінними паперами 
Інституційні інвестори 
Дрібні інвестори 

Небанківські компанії по проведенню 
операцій з цінними паперами 

Інституційні інвестори 
Дрібні інвестори 

Клірингова система − небанківська, суміщається з депозитарною (DTCC) 

Депозитарна система – відсутність центрального депозитарію 
Система обліку прав власності – реєстратори 

Інформаційна, аудиторська система – консалтингові, аудиторські фірми 

Саморегулівні організації 

Інфраструктура ринку цінних паперів 

Первинний ринок цінних паперів 

Вторинний ринок цінних паперів 

Емітенти 

Інвестори 
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Рис. 2. Європейська модель організації ринку цінних паперів (у ФРН) 

 
При європейській моделі досить поширене саморегулювання, тобто добровільна підтримка 

прийнятих законодавчих та моральних норм, правил і договорів,не звільняє у разі порушення закону 
від цивільної та кримінальної відповідальності будь-якого з суб’єктів ринку цінних паперів. Система 
обліку прав на цінні папери є централізованою, оскільки передбачається наявність центрального 
депозитарію країни. 

За такої системи спостерігається майже відсутність таких інституцій як інвестиційні банки, але в 
основному універсальні банки є надзвичайно потужними, які якісно здійснюють як звичайну свою так і 
інвестиційну діяльність. І тому банківські системи країн, в яких функціонує європейська модель, можна 
назвати одними із найпотужнішими та найдосконалішими в світі [5, с. 91]. 

Проаналізувавши дві основні моделі функціонування ринку цінних паперів, варто сказати, що 
вони кардинально відрізняються, і тому визначимо їх основні відмінності (табл. 1). 

На думку багатьох вчених, американська та європейська моделі є крайностями, оскільки вони 
існують в чистому вигляді тільки в Німеччині та США. Найпоширенішою в світі є все ж таки змішана 
модель, яка є поєднанням двох попередніх. Така модель функціонує в більшості країн світу, зокрема в 
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Федеральний німецький банк 
Федеральне відомство з нагляду за інститутами 
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Урядові цінні папери 
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Корпоративні цінні папери 

Державні банки Приватні банки 

Фондова біржа та позабіржовий ринок 

Державні банки 
Інституційні інвестори 

Приватні банки 
Інституційні інвестори 
Дрібні інвестори 

Клірингова система − небанківська (Euroclear, CEDEL − суміщають свої функції з 
депозитарними) 

 

Депозитарна система − центральний депозитарій 
Система обліку прав власності − зберігачі 

Інформаційна, аудиторська система – консалтингові, аудиторські фірми 

Саморегулівні організації 

Інфраструктура ринку цінних паперів 
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Японії, Південній Америці, Південно-Східній Азії і т.п. Відповідно до змішаної системи на ринку цінних 
паперів функціонують як професійні учасники так і банківські установи у вигляді універсальних та 
спеціалізованих [6, с. 39]. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика європейської та американської моделей організації ринку 

цінних паперів 
 

Ознака порівняння Європейська модель Американська модель 
1. Державне 
регулювання 

Низький рівень державного нагляду та 
контролю, наглядові функції виконує як 
держава так і суб’єкти федерації 

Жорстке регулювання, нагляд та контроль за 
учасниками операцій з цінними паперами 
(банківськими установами) 

2. Роль банків на 
ринку цінних 
паперів 

Надають як звичайні банківські операції , 
а також повний спектр фінансових послуг 

Займаються лише традиційною банківською 
справою 

3. Можливість 
поєднання 
професійної 
діяльності на 
ринку цінних 
паперів. 

Банкам дозволено поєднувати звичайну 
банківську справу з інвестиційною. 
Учасники ринку цінних паперів можуть 
поєднувати декілька видів професійної 
діяльності 

Банкам заборонено займатися інвестиційною 
діяльністю, а інвестиційним банкам – 
звичайними банківськими операціями. Існують 
обмеження на поєднання професійної 
діяльності на ринку цінних паперів 

4. Тип системи 
обліку прав на 
цінні папери 

Централізована система Розподілена система 

5. Наявність та 
роль реєстраторів 

Реєстраторів як таких не існує Реєстратори здійснюють ведення реєстрів, та 
займають центральне місце в системі обліку 
прав на цінні папери 

6. Роль 
номінальних 
утримувачів 

«Розщеплення» прав між власником та 
номінальним отримувачем не 
допускається. В реєстрі завжди 
зазначається власник 

«Розщеплення» закріплених цінним папером 
прав між власником та номінальним 
отримувачем. Власник має лише право на 
отримання доходу 

 
У світі приблизно у 10% країн функціонує європейська модель, у 30% − американська модель, і 

у решти країн (60%) – діє так звана «змішана» модель. 
Що стосується моделі організації ринку цінних паперів в Україні, то скоріше за все її можна назвати 

змішаною, тому що, якщо враховувати особливості вітчизняної фінансової системи, то ні одна із вище 
згаданих моделей не могла би повноцінно функціонувати. Якщо розглядати американську модель, то 
жорстке регулювання з боку держави є доцільним у нашому випадку, але з іншої сторони наш ринок цінних 
паперів є нерозвиненим, як і його інфраструктура. І взагалі такі суб’єкти фондового ринку як інвестиційні 
банки на сьогоднішній день в Україні є відсутні. Відповідно до європейської моделі, банки здійснюють як 
звичайні так і інвестиційні операції, тобто такий момент присутній в практиці України, але відсутність 
державного регулювання спричинить хаос на ринку цінних паперів [7, с. 286]. 

І тому українська «змішана» модель ринку цінних паперів характеризується тим, що комерційні 
банки здійснюють як традиційну банківську так і інвестиційну діяльність, а з боку держави 
спостерігається жорстке регулювання процесів на ринку (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Модель організації ринку цінних паперів в Україні 
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звіту 

законодавче закріплення 
переліку цінних паперів 
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Вважаємо, що для прискорення розвитку українського ринку цінних паперів є необхідним 
створення спеціалізованих інвестиційних банків. Під інвестиційним банком розуміється фінансовий 
інститут, який гарантує розміщення нових інвестиційних цінних паперів і допомагає фірмам залучати 
фінансові ресурси. Особливістю чистого інвестиційного банкінгу є те, що банк свої власні гроші в 
інвестиційні проекти не вкладає. Його завдання зводиться до того, щоб знайти емітента, якому 
потрібні ресурси, й інвестора, який ці ресурси готовий вкласти. Варто зазначити, що в Україні 
інвестиційні банки повинні бути державними, але працювати за правилами комерційних. 

Інвестиційні банки можуть і повинні існувати, оскільки їх банкрутства не спричинюють системної 
банківської кризи, а їхня діяльність може ефективно контролюватися. З огляду на те, що банківська 
система України ще не налагодила механізму функціонування довгострокових грошей, кредитування 
виробничих затрат, зокрема інвестиційних, в Україні назріла потреба створити потужний інвестиційний 
банк, який зумів би мобілізувати величезні кредитні ресурси, що перебувають на руках у населення і 
підприємців [8, с. 48]. 

Висновки з проведеного дослідження. У світі успішно функціонує три моделі ринку цінних 
паперів: американська, європейська та змішана. У чистому вигляді американська модель існує лише в 
США і характеризується жорстким державним регулюванням та розподілом банків на звичайні та 
інвестиційні. Європейська модель успішно функціонує в Німеччині, відповідно до якої, банківські 
установі посідають центральне місце на ринку цінних паперів та держава майже не втручається в 
процеси, які відбуваються на ринку. Змішана модель застосовується у більшості країн світу, вона 
розуміє під собою поєднання американської та європейської моделі. В Україні формується змішана 
модель ринку цінних паперів. І тому перед українською економікою виникає потреба у створенні 
інвестиційних банків, які б сприяли розвитку вітчизняного ринку цінних паперів. 
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Анотація 

В статті розглянуто основні моделі організації ринку цінних паперів (американська, 
європейська та змішана), проведено їх порівняльну характеристику, а також визначено роль 
банківських установ у їх функціонуванні. Проаналізовано основні тенденції формування української 
моделі ринку цінних паперів та запропоновано шляхи її удосконалення. 

Ключові слова: ринок цінних паперів, комерційний банк, модель організації ринку цінних 
паперів, емітенти, інвестори, професійні учасники. 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные модели организации рынка ценных бумаг (американская, 

европейская и смешанная), проведенная их сравнительная характеристика, а также определенно 
роль банковских учреждений в их функционировании. Проанализированы основные тенденции 
формирования украинской модели рынка ценных бумаг и предложены пути ее усовершенствования. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, коммерческий банк, модель организации рынка 
ценных бумаг, эмитенты, инвесторы, профессиональные учасники. 

Annotation 
The basic model organization of the securities market (American, European, and mixed) their 

comparative characteristics, and specifically the role of banking institutions in their functioning have been 
investigate in this article. It have been analyzed the main tendencies of Ukrainian securities market model 
and the ways of its improvement. 

Key words:  stock market, the commercial bank, model of organization of the securities market, 
issuers, investors, professional participants. 
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РОЗВИТОК ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 

 
Постановка проблеми. Однією з проблем введення ефективної системи страхування в Україні 

вважається відсутність перестрахування. На жаль, поки що ні в одному офіційному документі не 
прозвучало, що держава збирається запропонувати перестрахові гарантії страховикам. Світовий 
досвід показує, що без перестрахування системи страхування не працюють. Альтернативою 
державному перестрахуванню може бути тільки світовий перестраховий ринок, за послуги якого треба 
платити. Тому постає необхідність дослідження розвитку перестрахування в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над питаннями розвитку страхування і 
перестрахування працювали такі вітчизняні і зарубіжні вчені-дослідники, як: М. Дем’яненко, 
С. Навроцький, К. Воблий, С. Осадець, В. Базилевич, К. Базилевич, М. Клапківа, Н. Внукова, 
М. Александрова, О. Данілов, Р. Юлдашев, О. Заруба, А. Федорова, В. Шахов, К. Турбіна, М. Галагуза, 
В. Глущенко, В. Смірнов, В. Сухов, A. Гвозденко, Е. Коломін, С. Єфімов, В. Райхер, К. Пфайфер, Девід 
Бланд, Фолкнер Хекне, Ю. Фогельсон, Б. Батлер, Б. Джонсон, А. Вільямс, В. Гроуз та інші. Однак, 
незважаючи на значну кількість наукових праць, проблема ефективного розвитку перестрахування 
сільськогосподарських ризиків в Україні потребує подальшого глибокого дослідження та 
удосконалення.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження механізму перестрахування 
сільськогосподарських ризиків в Україні, виявлення основних проблем та обґрунтування перспектив 
його розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні перестрахування здійснюють 
переважно страхові компанії. Пояснюється це тим, що чинне страхове законодавство нашої країни не 
виокремлює перестраховиків як суб’єктів страхового ринку від звичайних страховиків, хоча, як свідчить 
світовий досвід, вимоги, що висуваються до компаній, які займаються власне перестраховою 
діяльністю, значно вищі, адже, по-перше, перестраховики здійснюють страхування самих професійних 
страховиків і вже тому перестрахування як різновид діяльності вимагає якнайвищої кваліфікації, 
професіоналізму, виваженості та відповідальності; по-друге, перестраховики перебирають на себе 
досить великі, часто катастрофічні, ризики. Тому економічні результати перестрахування є 
надзвичайно важливою запорукою соціально-економічної стабільності всієї системи. 

Виходячи з того, що основний зміст інституту перестрахування полягає насамперед у 
забезпеченні найоптимальнішого використання капіталу, законодавче забезпечення перестрахування 
покликане, з одного боку, підняти рівень довіри до інституту страхування, а з іншого – стимулювати 
наші капітали обслуговувати національну економіку. Звісно, марно думати, що чинне законодавство і 
нормативна база в галузі перестрахування близькі до досконалості як з погляду потреб 
перестраховиків, так і з позицій інтересів національної економіки в цілому. 

Важливе значення для вітчизняного страхового ринку мають «професійні перестрахувальники»: 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Мюнхенське перестрахувальне товариство) і 
Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft (Швейцарське перестрахувальне товариство). Крім 
того, страховики також створили так звані «внутрішні» перестрахувальні товариства, чий капітал 
знаходився або цілком, або частково в руках основного страхового товариства, що передавало свою 
перестрахувальну діяльність повністю чи частково знову утвореному «внутрішньому» 
перестрахувальникові [5, с. 103]. 

В умовах переходу до ринкових відносин втрати аграрних формувань фактично 
відшкодовуються шляхом списання або відстрочки утвореної позичкової заборгованості і відсотків по 
ній. Однак це здійснюється несвоєчасно, бо кошти на означену мету заздалегідь не передбачаються. 
Крім того, збитки відшкодовуються не в повному обсязі і не завжди тим господарствам, що зазнали 
об’єктивних втрат. Все це вимагає створення адекватної економічним умовам господарювання 
системи перестрахування сільськогосподарських ризиків [4, с. 43-44]. 

Проаналізувавши сучасний стан страхування врожаю сільськогосподарських культур, можна 
побачити, що у страхових компаніях наявні невеликі можливості щодо прийняття ризиків великих 
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масштабів, адже обсяг збитків при страхуванні сільськогосподарських культур від негативного впливу 
осінніх чи весняних заморозків, посухи, або повені може досягати катастрофічних розмірів, оскільки 
проявиться системний характер таких ризиків, а збитки спричинені системним ризиком одним 
страховиком не відшкодуються. Згадаємо повінь у західних областях України у 2008 році. Тому для 
активізації роботи страховиків у сфері сільськогосподарського страхування потрібно збільшити 
місткість ресурсів страхових резервів та підвищити фінансову стійкість, стабільність, або хоча б 
утримати відповідний рівень платоспроможності. За період 2006-2008 рр. субсидування 50% 
страхових платежів сільськогосподарським товаровиробникам при страхуванні врожаю культур для 
підняття рівня страхової культури на селі не було успішно проведено. Отже, однією із альтернатив 
розв’язання цієї проблеми є перестрахування, яке є страхуванням другого рівня. Наявність 
перестрахового захисту дасть можливість зберегти рівень збитковості на прибутковому рівні або 
утримати на нулю. 

Переваги даної форми підтримки сільського господарства очевидні. По-перше, допомога 
надаватиметься господарствам, що потрапили у важке фінансове становище саме через 
несприятливі погодні умови. По-друге, оскільки відповідні виплати здійснюватимуться окремими 
страховими компаніями, які використовують, крім перестрахувальних, і власні кошти, вони не будуть 
покривати безгосподарність і ретельно вивчатимуть причини недобору врожаїв. Створення таких 
перестрахувальних компаній дозволить відновити страхування посівів і реально скористатися 
пільгами з компенсування частини страхових платежів за рахунок коштів обласного бюджету [4, с. 44]. 

Варто зазначити, що страхування сільського господарства виступає одним із основних видів 
страхування, що перестраховується. Проте вартість такого перестрахувального захисту для 
вітчизняних страхових компаній є досить високою, оскільки укладання факультативних договорів 
перестрахування урожаю сільськогосподарських культур за окремими ризиками вимагає значних 
витрат на андеррайтинг ризику. 

Ряд українських страховиків з самого початку орієнтується на іноземних перестраховиків або за 
бажанням страхувальників, або за власним бажанням (включаючи 100% перестрахування під 15% 
комісійні), інші звертаються за кордон через неможливість розмістити той чи інший ризик на 
внутрішньому перестрахувальному ринку. 

Домінуючими формами перестрахових операцій є факультативні пропорційні перестрахування 
окремих ризиків. Існує три види пропорційних програм перестрахування, що найбільш часто 
зустрічаються: щорічно поновлювана термінова програма перестрахування, програма 
перестрахування на базі співстрахування та програма перестрахування на базі перевтіленого 
співстрахування. 

Протягом 2008 - 2011 рр. Держфінпослуг України здійснювалась активна діяльність щодо 
запобігання порушення чинного законодавства у сфері перестрахування. 

Щодо обсягів перестрахування резидентам, то вони збільшились із 5654 млн. грн. у 2007 р. до 
8027 млн. грн. у 2008 р. або на 42%. Це свідчить, що зменшилося внутрішнє перестрахування та зріс 
обсяг на зовнішніх ринках у 2008 році. У цьому ж році страховики України перестали перестраховувати 
ризики у Молдавії, Югославії, Естонії та Чеській республіці. Адже, українські перестраховики більше не 
передають ризики на перестрахування нерезидентам, законодавством країн реєстрації яких не 
передбачено державний нагляд за перестраховою діяльністю. З’явились нові ринки перестрахування 
– Корея, Японія, Узбекистан, Іспанія, Йорданія та Італія. 

Переважно страхові компанії України перестраховують сільськогосподарські ризики на 
західноєвропейському (ще називають: жорстокому) або на російському (м’якому) ринках. Жорстокий 
ринок перестрахових послуг, особливо у сфері сільського господарства, представляють такі 
страховики: Munich Re, Swiss Re, Partner Re, Hanover Re, Converium Re, Mapfre Re, AXA Re та інші, 
центри яких знаходяться в Німеччині, Іспанії, Франції та Швейцарії. Найбільше сплачено часток 
страхових платежів на перестрахування до Великобританії (33%), Німеччини (21%) та Росії (14%). 

Для кращої співпраці вітчизняних та іноземних страхових компаній необхідно інтегрувати 
страховий бізнес України в Європу. Проте виникає таке запитання: західні перестраховики бажають 
приймати в перестрахування наші ризики? В цьому випадку потрібно переходити до страхування за 
єдиними принципами. Аналізуючи світовий досвід, можна констатувати той факт, що для збільшення 
місткості вітчизняного ринку перестрахових операцій використовують різні способи, один з них – 
створення страхових і перестрахових організацій (пулів).  

Створення пулів по галузях, хоч і помалу, але набирає певні оберти. Виникає необхідність у 
створенні перестрахувальних пулів – добровільних об’єднань страховиків, які проводять страхування 
самостійно і передають у пул тільки частину ризику, яка не може бути покрита власними ресурсами. В 
Україні діє два сільськогосподарських страхових пулів. До першого пулу ввійшло 16 компаній і його 
очолила УАСК «АСКА», другий пул об’єднав 7 страховиків на чолі з ЗАТ «Кредо-класік». Пулами були 
укладені договори перестрахування з відомими європейськими перестрахувальниками: «Partner RE» 
(Швейцарія) та Frankona RE (Франція). В якості асистуючої визначена компанія «Агроризик» (Україна – 
Швейцарія). Українські страхові компанії надають перевагу російським перестраховим компаніям, у 
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яких менш жорсткі умови страхування. У структурі відповідальності 77% належить іноземним 
компаніям, а 23% – вітчизняним. Але подібне домінування іноземних партнерів на ринку і зниження 
можливостей розвитку за допомогою національних перестраховиків викликає занепокоєння, хоча і 
створює конкурентне середовище для всіх учасників та знижує вартість перестрахування. Проте через 
невелику кількість договорів страхування сільськогосподарських ризиків та, відповідно, невеликі суми 
страхових платежів, укладеними пулами, активну роботу на ринку агрострахування пули не 
проводили. 

Як пояснив заступник директора управління страховою компанією «ВЕСКО» Максим 
Межебицький, страховими компаніями «Кредо-Классик», «ВЕСКО», «Вексель», «Укрсоцстрах», 
«Українська пожарно-страхова компанія» і «Саламандра-Днепр» в рамках договору облігаторного 
перестрахування сільськогосподарських ризиків передбачаються такі страхові продукти: страхування 
від граду і вогню; мультиризикове страхування на період весна-літо та страхування індексу 
урожайності в районі. 

За словами 1-го віце-президента страхової компанії «Кредо-Классик» В. Луцюка, пул може 
приймати на себе відповідальність в розмірі до 1,8 млн. грн. Ризики, відповідальність по яких 
перевищує цей ліміт, можуть факультативно перестраховуватись у перестраховиків-нерезидентів. 

Як відмічають аналітики страхового рейтингу «Insurance Тор», в найближчий час не тільки в 
Україні, але і в Східній Європі в умовах недостатнього перестрахового поля страхові пули будуть 
привабливими. 

Страховики-учасники Українського страхового сільськогосподарського пулу оцінили свої 
перспективи і погодили перестрахувальну програму, відповідно до якої більшу частину 
відповідальності по ризиках несуть закордонні партнери. Сільгоспвиробників умовляють вже зараз 
страхувати свої ризики за новими програмами, яких існує вже шість, а саме: страхування 
сільськогосподарських культур від зимових ризиків на випадок їхньої загибелі або ушкодження; 
мультиризикове страхування; страхування на випадок повної загибелі; індексне страхування; 
страхування культур, що є об’єктом застави (банківський кредит) і страхування від граду та вогню.  

Усі вищевказані продукти перестраховані у нерезидентів – відповідальність у розмірі 77,5% 
страхової суми за кожним договором пул розділить з GE Insurance Solutions (20%), Swiss Re (20%), 
Hannover Re (20%), CCR (10%) і Polish Re (7,5%). Власне утримання українських страхових компаній – 
22,5% від страхової суми: «АСКА» (5,25%), «Стройполіс» (5,25%), «Аско-Донбасс-Північний» (5,25%), 
«Інвестсервіс» (5,25%), «Веста» (1,5%) [6, с. 59]. 

Також варто відмітити, що договори перестрахування сільськогосподарських ризиків, укладені з 
зарубіжними перестрахувальниками, вступають в дію з досягнення певної суми платежів 
перестрахування (у нашому випадку – 250 тисяч доларів США). 

У зв’язку з тим, що з введенням Закону України «Про державну підтримку сільського 
господарства України» від 1.01.2005 р. змінилися умови arpoстрахування, новий ліміт 
перестрахування за всіма договорами страхування складає 5 млн. доларів США. Страхова сума по 
конкретному господарству, відповідно до програми, не повинна перевищувати 300 тис. доларів США. 
Відповідно до вимог Закону змінилися і тарифи на страхові послуги по arpoризиках. Усі страхові 
продукти підготовлені з урахуванням 30% франшизи, що привело до збільшення або зниження 
страхових тарифів у деяких районах. 

Перестраховики, за словами страховиків, будуть приймати ризики лише за умови, що в одному 
районі індексним страхуванням охоплено не більше 30% господарств, щоб уникнути змови між 
господарствами. 

Держава має також контролювати міру надмірності перестраховиків, забезпечивши принцип 
вільної передачі й прийняття ризику на перестрахування. 

Навіть у розвинених державах часто мають місце скарги на те, що перестраховики не проводять 
очікуваних виплат. Внаслідок цього особливу увагу зараз звертають не тільки на платоспроможність 
перестраховика, а й на його готовність до виплат. 

Водночас на страховому ринку існує проблема з якісним перестрахуванням аграрних ризиків, 
розв’язання якої потребує вдосконалення законодавчої бази, розробки методичного забезпечення, 
формування достовірної та надійної бази про погодні умови території і отриману урожайність 
сільськогосподарських культур. Світові перестрахові компанії працюють з країнами, у яких 
впроваджена висока державна підтримка розвитку аграрного страхування та його субсидіювання. 

Є думка, що «вже назріла необхідність створення нового єдиного органу на основі 
некомерційного підходу, який би займався проблемами і питаннями створення єдиного 
перестрахового простору на території колишнього Радянського Союзу, а також створенням відповідної 
нормативної бази» [2, с. 23]. 

Незважаючи на труднощі становлення страхування в Україні, розвиток перестрахування 
знаходиться на стадії активного попиту і пропозиції. Доля перестрахування у перестраховиків-
нерезидентів за окремими видами за останні 5 років коливається на рівні від 52,6% до 69,1%. 
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Питома вага страхових премій по ризиках, переданих у перестрахування, хоч і зростає, але 
залишається ще дуже низькою. На наш погляд, причинами малорозвиненості операцій з 
перестрахування є: 

� законодавчо не встановлені норми, які регулюють проведення перестрахових операцій: 
розмір мінімального власного утримання страховиками; максимальна частка передавання ризику 
одному перестраховику; регулювання процесу передавання ризику; 

� проблеми, пов’язані з недостатньою поінформованістю вітчизняних страховиків, адже не 
рідко страховики змушені вдаватися до перестрахування, не вивчивши в достатній мірі своїх 
партнерів; 

� потреба в перестрахуванні визначається власними можливостями страхових компаній щодо 
утримання ризиків. 

Аналіз діяльності перестраховиків України дозволяє говорити про усвідомлення ними 
перестрахування як специфічного фінансового інструмента і водночас наявності потреби в науково-
обґрунтованих програмах перестрахування, підвищенні кваліфікації кадрів. 

Доцільно відмітити, що на сьогоднішній день є такі проблеми перестрахування: 
1. Вибір застосовуваного права. В багатьох випадках сторони (такого договору) не роблять 

прямого вибору застосовуваного права.  
2. Різні підходи до андеррайтингу. Проблема андеррайтингу породжується тим, що багато 

компаній, одержуючи ризик в перестрахування, покладаються на андеррайтинг перестраховика і не 
проводять самостійну оцінку ризику. Андеррайтер західної компанії приймає рішення виключно на 
основі таблиць поправочних коефіцієнтів. Західний підхід до андеррайтингу представляється 
найбільш правильним. 

3. Різні підходи до встановлення франшиз. В нас франшиза в основному має символічне 
значення і не виконує свої основні функції. На західному ринку практикується встановлення франшизи 
в десятки або навіть сотні раз більше нашого рівня. 

4. Надто низьке власне утримання перестраховиків. Якщо розмір власного утримання буде 
надто високим, то при настанні вже одного-двох страхових випадків під питанням виявиться 
можливість функціонування всієї страхової компанії, їй прийдеться шукати ресурси для покриття 
збитків. Якщо воно буде встановлене на надто низькому рівні, страховик необумовлено обмежить свої 
можливості по прийняттю ризиків на страхування і відповідно збору страхових премій. 

5. Надто низькі оригінальні ставки. Українські страховики приймають на страхування ризики 
практично без підвищуючих коефіцієнтів. Але західний андеррайтинг передбачає безумовне 
збільшення страхового тарифу зношеному обладнанню в декілька раз [1, с. 32-34]. 

Крім об’єктивних, існують ще і суб’єктивні проблеми передачі ризиків в перестрахування на 
західний ринок: 

� На українському ринку перестраховики віддають перевагу укладанню договорів 
пропорційного (квотного) перестрахування, а на західному зазвичай заключають непропорційні 
договори (на базі ексцедента збитку). 

� На західному ринку розповсюджена занижена оцінка технічних можливостей українських 
виробничих фондів і погана інформованість про досягнення України в сфері високих технологій. 

� Якщо континентальний європейський перестраховий ринок, як правило, готовий розглядати 
українські ризики, підписані на умовах правил страхування, за ліцензованими правилами в Україні, то 
лондонський ринок не завжди готовий розглядати і приймати в перестрахування ризики на українських 
умовах.  

Для вирішення проблеми з перестрахування у страховиків можливі такі варіанти: об’єднання 
страховиків через організацію пулів, співробітництво цих пулів і, врешті, створення на українському 
страховому ринку професійних перестрахових товариств, які б співробітничали, обслуговували чітко 
визначене коло страховиків [3, с. 84-85]. 

Щодо перспектив розвитку перестрахування в Україні, то можна стверджувати, що вони 
пов’язані з розвитком інституту страхових посередників, створенням об’єднань страховиків, 
посиленням ролі професійних перестраховиків, укладанням багатосторонніх угод перестрахування. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, ми схиляємось до думки, що потреба в 
страховому і перестраховому захисті зростатиме. Необхідність перестрахування з кожним днем 
зростатиме через охоплення страхуванням більшої кількості великих, специфічних ризиків. У зв’язку з 
цим виникнуть потреби у розв’язанні ряду питань в економічній і правовій сферах. 

Обумовлюючи важливість розвитку ринку страхових послуг у сільськогосподарській галузі та 
ринку перестрахування, пропонуємо обов’язково перестраховувати всі прийняті на страхування 
сільськогосподарські ризики рівними частинами (20%), якщо страхова сума не перевищує 10% 
статутного фонду. В іншому випадку – ризик розподілити рівними частинами: по 10%. Застосовуючи 
такий механізм, треба враховувати кількість укладених договорів страхування кожним страховиком. Їх 
має бути не менше 100 для формування резерву незароблених премій та невисоких тарифних ставок. 
Перестраховики повинні бути територіально розосереджені, тобто знаходитися в протилежних 
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географічних точках. Наприклад, страховики, що знаходяться в західній частині України мають 
перестраховуватися у страхових компаніях сходу і т. п. Конкретизуючи цю вимогу, скажемо: страховик 
і перестраховик повинен знаходитися один від одного на відстані 350-400км. При цьому застосовувати 
облігаторний метод перестрахування. 

Таким чином, можна стверджувати, що Україна знаходиться ще тільки на початку формування 
перестрахового ринку, який за своєю природою не може бути обмежений національним кордоном. 
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Анотація 
 У статті розглянуто процес розвитку та механізм перестрахування сільськогосподарських 

ризиків в Україні. Виявлено основні проблеми та обґрунтовано перспективи його розвитку. 
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відшкодування, франшиза, андеррайтинг. 
Аннотация 

 В статье рассмотрено развитие перестрахования сельскохозяйственных рисков в Украине 
и выявлены основные проблемы и перспективы его развития. 

Ключевые слова: страхование, перестрахование, страховая защита, страховая сумма, 
страховое возмещение, франшиза, андеррайтинг. 
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 The article discusses the development of reinsurance of the agricultural risks in Ukraine and identifies 
the main problems and prospects of its development. 

Key words:  insurance, reinsurance, insurance protection, insurance sum, insurance compensation, 
franchise, underwriting.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ККРРИИТТИИККАА  ІІ  ББІІББЛЛІІООГГРРААФФІІЯЯ 

 

 312

Баланюк І.Ф., 
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри обліку і аудиту 

Прикарпатського національного 
університету імені В. Стефаника 

 
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 
Поряд з певними здобутками у виробництві продукції сільського господарства в останні 

роки привертають увагу наукової спільноти керівників і спеціалістів аграрного сектора глибинні 
деструктивні процеси, що проявляються в загостренні економічної кризи. Щодо 
сільськогосподарських підприємств, це виявляється у спаді виробництва, зниженні обсягів 
валової продукції, погіршенні соціально-економічних умов діяльності аграрних підприємств, 
порушенні міжгалузевої рівноваги та нестабільності цінової політики. 

У зв’язку з цим, своєчасною, на нашу думку, є публікація монографії В.І. Ткачука 
“Диверсифікація аграрного підприємництва”1, в якій викладено багаторічні дослідження 
теоретичних і прикладних аспектів, обґрунтовано концептуальні засади процесу диверсифікації 
аграрних підприємств, подано оцінку зовнішнього та внутрішнього середовища, узагальнено 
досвід диверсифікації сільської економіки країн Європейського Союзу.  

Структура книги відповідає класичній схемі методики наукового дослідження, має логічно та 
послідовно пов’язані між собою чотири розділи.  

У першому розділі поглиблено концептуальні основи процесу диверсифікації діяльності 
аграрних підприємств, визначено економічну сутність категорії “диверсифікація”, розкрито 
методологічні та методичні підходи дослідження процесу диверсифікації в аграрному секторі 
економіки. Автор підкреслив, що теоретичні та практичні пізнання наукового змісту та економічної 
природи категорії диверсифікації мотивовано об’єктивними причинами розвитку ринкової 
економіки, яка посилює вимоги щодо продовольчої безпеки країни, удосконалення організації 
сільськогосподарського виробництва та поліпшення його структури. 

У другому розділі розглянуто особливості розвитку диверсифікації в аграрному секторі 
економіки. Дана оцінка виробничого потенціалу аграрних підприємств, виявлено проблеми та 
закономірності подальшого розвитку інфраструктурної складової у формуванні середовища 
диверсифікації, а також тенденції фінансово-кредитного забезпечення процесу диверсифікації. 

У третьому розділі монографії проведено комплексний аналіз впливу політики сільського 
розвитку та регіональної політики на процеси диверсифікації сільської економіки, розглянуто 
особливості та конкурентні переваги диверсифікації аграрного бізнесу в країнах Європейського 
Союзу. На прикладі ЄС доведено, що ключові мотивуючі чинники, які сприяють розвитку 
диверсифікації в Україні, істотно варіюють як в різних регіонах, так і в окремо взятих 
господарствах. Дана оцінка формуванню та розвитку агротуристичного сектора сільської 
економіки. 

У четвертому розділі монографії автором здійснено моделювання результатів процесу 
диверсифікації та визначив їх вплив на фінансову складову цього процесу, чим доведено 
перспективність процесу диверсифікації як стратегічного напряму підвищення прибутковості 
підприємства через удосконалення структури його балансу фінансових активів і пасивів.  

В роботі охарактеризовано сучасний стан та перспективи розвитку вертикальної та 
горизонтальної диверсифікації. В кожному розділі сформульовано пропозиції щодо активізації 
процесів диверсифікації в аграрному секторі економіки. 

На наш погляд, у монографії недостатньо розкрито історію розвитку процесу 
диверсифікації. Проте це зауваження не знижує цінності наукової праці.  

Монографія В.І. Ткачука є системним монографічним дослідженням, характеризується 
послідовністю, логічністю викладу матеріалу. Слід відзначити, що при її підготовці були 
використані численні вітчизняні та зарубіжні джерела інформації, що дало можливість підготувати 
цінний теоретичний і практичний матеріал. Монографія є корисною для науковців, викладачів, 
аспірантів, магістрів і студентів, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, працівників 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

 

                                                           
1
 Ткачук В.І.Диверсифікація аграрного підприємництва: монографія / В.І.Ткачук. – Житомир: 

ЖНАЕУ. –2011. – 268 с. 
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ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ: ПОГЛЯД З ПРОБЛЕМИ 
 

В сучасних умовах все більшої значущості набуває таке явище, як освітня міграція. 
Новітня хвиля української трудової міграції, що виникла в період творення української 
державності, має ряд особливостей, які відрізняють її від попередніх хвиль міграції. 
Найголовнішою ж з поміж таких особливостей є зміна типового "обличчя" мігранта – це вже 
не низькокваліфікований робітник, а людина, яка отримала вищу або середню спеціальну 
освіту, володіє іноземними мовами, вміє працювати із сучасною комп'ютерною технікою. 
Також відмічається зростання кількості мігрантів з числа наукових працівників (з метою праці 
в дослідницьких та технологічних центрах різних країн для набуття, вдосконалення і 
застосування своїх знань), професорсько-викладацького складу (підвищення кваліфікації 
шляхом відвідування лекцій провідних професорів, читання авторських курсів) та студентів 
(навчання, стажування, післядипломна робота). 

Наприкінці ХХ – початку XXI століття почалось формування суспільства, яке базується 
на знаннях, тому подальший розвиток кожної країни в першу чергу залежатиме від здобуття і 
використання різних форм знань. В таких умовах дослідження, вивчення та сприяння освітній 
міграції в усіх її формах та видах прояву – об'єктивна реальність часу та передумова 
економічного і соціального розвитку України в майбутньому. 

Природним закономірним процесом, що дозволяє збалансувати економічну, соціальну, 
політичну і духовну сфери суспільства, є міграція населення. Термін "міграція" відбувається 
від латинського "migrate, migro", тобто переміщення, переселення. Більшість дослідників, із 
незначними різночитаннями, під міграцією розуміють переміщення людей між країнами, 
адміністративно-територіальними утвореннями, поселеннями, пов'язане, переважно, із 
тимчасовою або постійною зміною проживання, роботи, укладом життя. 

Освітня міграція – це соціально-економічний і демографічний процес, що представляє 
собою сукупність переміщень, що здійснюється науковцями, вченими, професорсько-
викладацьким складом, студентами та іншими особами всередині країни та/або з однієї 
країни в іншу з метою тимчасового або постійного зміни місця роботи, підвищення освітньо-
кваліфікаційного рівня, проведення наукових досліджень, післядипломної освіти, стажування 
та з інших причин. 

Розглянемо історичні передумови виникнення освітньої міграції на теренах України. В 
Європі перший університет був заснований у Болоньї (Італія) у 1119 році. За статутом, 
студенти та професори до університету могли набиратись з представників будь-якої 
держави, з будь-якої нації. Середньовічні університети були якоюсь мірою інтернаціональним 
явищем. Більше того, за статутом деяких закладів, студенти з інших країн забезпечувались 
правом на керівні посади, аж до посади ректора. Зокрема, українець Юрій Дрогобич у 1481 
році був обраний ректором Болонського університету. 

Хоч всі намагались наслідувати права і структуру першого Болонського університету, 
але зовсім інший тип закладу виробляється, наприклад, в Англії (Оксфордський, 
Кембріджський університети), де навчались переважно представники аристократії, заможних 
родин. З України в них перебували діти пануючих верств, знатних родин та козацької 
верхівки. 

Коли українській молоді відкрилась можливість удосконалювати свою освіту, 
громадськість до цього поставилась по-різному. Відразу з'явились прихильники і противники 
виїздів за кордон. Так, молодь охоче прагнула навчатись в університетах, тому що люди, які 
закінчували тодішні університети, набували загальнолюдських прав (звільнялись від 
податків, могли звернутись до найвищого суду, мали за тих умов гарантований заробіток за 
фахом). Основну ж опозицію становила церква, боячись, щоб з освітою не принесли додому 
майбутні бакалаври і магістри єресі і богохульства, а то й католицизму. Дехто питання 
закордонної освіти намагався трактувати компромісно, однак користь від науки визнавалась 
безперечною. 

Вихідці з України навчались в ХІV – ХVІІІ століттях майже в усіх університетах Європи. 
Багато з них закінчували навіть по два, а то й по три заклади і при цьому виявляли постійне 
невдоволення тим, що знають. 

Намагання діячів культури та освіти зміцнити вітчизняну школу й науку не були 
марними. Київська колегія (потім Києво-Могилянська академія), у якій діяльно співпрацювало 
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багато вихованців європейських університетів, стає вищою школою. Після заснування у 1724 
році, в Петербурзі Російської Академії наук, а згодом при ній і академічного університету та 
Московського університету (1755) значна частина української молоді пішла до цих 
вітчизняних закладів. 

Після завершення навчання в закордонних вищих школах майже всі молоді вчені 
повертались на батьківщину, але були і такі, що залишались там, де здобули освіту, 
професорами, деканами, вченими-дослідниками і брали участь у загальноєвропейському 
процесі розвитку науки, мистецтва і культури. 

Отже, історична ретроспектива свідчить про те, що і раніше освітня міграція в значній 
мірі була викликана регіональною незбалансованістю трудових ресурсів, територіальними 
різницями в рівні життя, нерівномірним розміщенням робочих місць і навчальних закладів. 

Серед основних причин, які спонукають українців до освітньої міграції в сучасних 
умовах, є як негативні, так і позитивні. 

Негативні причини освітньої міграції: 
1. Неможливість здобуття освіти в місці постійного проживання. Можливість 

отримувати за місцем проживання відповідну освіту є важливою складовою соціальної 
безпеки окремої особи, регіону та держави в цілому.  

2. Недостатність доходів для оплати навчання. Високий в цілому освітній рівень 
населення України, який демонструють дані державних статистичних спостережень у галузі 
освіти не означає відсутності проблем у освітній сфері. На сьогодні існує дефіцит наявних 
доходів переважної більшості населення для отримання високоякісних послуг освіти, що 
поки не гарантуються державою. Така ситуація спонукає до пошуку університетів в межах 
України та за її межами, вартість навчання в яких є найнижчою за обраними абітурієнтами 
спеціальностями. 

3. Низька заробітна плата в закладах освіти.  
4. Відсутність можливості здійснювати наукову та науково-дослідну роботу на 

постійному місці роботи. Оскільки проведення науково-дослідної роботи вимагає 
додаткового фінансування, в більшості українських ВНЗ цей вид роботи здійснюється лише 
формально, "на папері". 

Крім негативних, також можна виділити і позитивні причини, які спонукають до освітньої 
міграції, а саме: 

1. Зростання мобільності науковців, професорсько-викладацького складу та 
студентства, викликана входженням України до Болонського процесу. 

2. Поява значної кількості освітніх програм та грантів на навчання, які широко 
пропагуються на території України та у ВНЗ (Фулбрайт, Аспект, IEC). 

3. Можливість реалізації професійної кар'єри закордоном. 
4. Підвищення зацікавленості до українських вчених зі сторони закордонних 

організацій, викликане їх винятковою працеспроможністю. 
У суспільстві протягом тривалого часу панувала думка про негативні наслідки такого 

явища як міграція, оскільки велась мова про так званий "відплив умів". Проте останніми 
роками, з одного боку, у зв'язку з глобалізацією економіки та ринку праці, а з другого, завдяки 
зусиллям окремих країн щодо організації свого наукового простору і реформування 
економіки, термін "відплив умів" частіше набуває змісту "циркуляція умів" або навіть 
"збагачення умів".  

Отже, освітня міграція має ряд негативних проявів, але вони повністю компенсуються 
можливими перевагами від цього явища. 

Загалом, можливості для України бути активною учасницею процесу освітньої міграції 
не вичерпуються виключно роллю країни-донора, ще один можливий шлях –  розширення 
співпраці з нашими ученими, котрі працюють за кордоном. Це є й одним із важливих 
механізмів розвитку кадрового потенціалу нашої науки, особливо з огляду на наявну 
ситуацію розриву наукових поколінь, зменшення прошарку вчених середнього продуктивного 
віку. 

До основних напрямів роботи у цій сфері можна віднести такі: 
1. Формування і проведення програми сприяння поверненню своїх учених шляхом 

створення привабливих умов праці на базі національних університетів. 
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2. На базі наявних закладів освіти і науки створення віртуальних наукових центрів із 
використанням сучасних інтерактивних засобів зв'язку. 

3. Створення так званих "дзеркальних лабораторій". У цьому випадку в країні 
створюється лабораторія, аналогічна закордонній, під керівництвом співвітчизника, що 
проживає закордоном. У такої організації досліджень є цілий ряд переваг: можливість 
освоєння закордонного досвіду й підключення до виконання закордонних проектів, 
підвищення кваліфікації кадрів, полегшений доступ до матеріалів, можливість роботи на 
сучасному устаткуванні, розвиток міжнародних зв'язків, стажування українських 
співробітників, особливо молодих, у закордонній лабораторії-партнері. 

4. Усунення адміністративних та інституціональних бар'єрів, що перешкоджають 
міжнародним взаємодіям. 

5. Підтримка інтеграції освіти і науки, у напрямку створення умов, що дозволяють 
сполучити викладацьку й продуктивну наукову діяльність. Для багатьох співвітчизників 
найбільш привабливим фактором є можливість викладання на батьківщині. При 
вдосконаленні системи організації навчання у ВНЗ "часткове повернення" учених може бути 
організоване більш ефективно, шляхом залучення співвітчизників не тільки у викладацьку, 
але й наукову працю. 

Таким чином, освітня міграція не є новим явищем для України, її існування 
підтверджено історично. Але у сучасних умовах міграція наукових працівників, їхня праця в 
дослідницьких та технологічних центрах різних країн з метою набуття, вдосконалення і 
застосування своїх знань, створення таких центрів у країнах, що прагнуть забезпечити свій 
науково-технологічний прогрес, – умова економічного та соціального розвитку в 
майбутньому. Якщо Україна, зважаючи на переваги, які можливо отримати від освітньої 
міграції, прагне долучитись до цього процесу не лише у вигляді країни-донора, але і стати 
країною-реципієнтом, необхідно звернути увагу на причини, що спонукають наших 
співвітчизників шукати можливості для професійного та кар'єрного зростання закордоном та 
усунути ті, які є негативними. Загалом, створення сприятливого освітньо-інноваційного 
простору в Україні шляхом поліпшення економічного і політичного становища дозволить не 
лише повернути наших вчених, але і заявити про Україну як активного гравця на 
міжнародному ринку освітніх послуг. 

 

Ректор Університету економіки 

 і підприємництва Капітанець О.М. 
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 праця – ключ до нього» 

П. Буаст 
 

       29016, м. Хмельницький,  
Львівське шосе, 51/2, 

тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84, 
E-mail: uniep@ukrpost.ua;  

Cайт: www.uniep.km.ua 
 

 
Інформація, що відповідає ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія 
АВ № 585979 від 22.07.2011 р. і Правилам прийому на навчання до Приватного вищого 
навчального закладу «Університет економіки і підприємництва» та до Економічного коледжу 
ПВНЗ «УЕП»  на 2012 р. 

Напрям підготовки/Спеціальність 
Рівень 
акреди- 
тації 

Ліцензований 
обсяг (денна/ 

заочна) 

Вартість 
навчання 

(денна/заочна) 
станом на 

01.11.11  

Вступні екзамени 
(сертифікати, конкурсний 

відбір) 

«Економіка і підприємництво» 
5.03050901«Бухгалтерський облік» 50/50 
5.03050401 «Економіка 
підприємства» 50/50 

5.03050702 «Комерційна діяльність» 30/- 

5450 / 4500 

5.03050801 «Фінанси і кредит» 

I 

50/-  

укр. мова та література; 
математика або історія України 

6.030509 «Облік і аудит» 50/50 
6.030504 «Економіка підприємства» 50/50 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

II 
50/50 

7100 / 4500 
укр. мова та література; 

математика; історія України або 
географія 

7.03050401 «Економіка 
підприємства» 50/50 

7.03050801 «Фінанси і кредит» 35/50 
7.03050901 «Облік і аудит» 

III 

50/50 

7100 / 4500 

8.03050401 «Економіка 
підприємства» 15/- 8220 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 
екзамен  з іноземної мови у 

вигляді тестування 

8.03050801 «Фінанси і кредит» 
IV 

15/-   
«Менеджмент і адміністрування» 

5.03060101 «Організація 
виробництва» I 50/- 5450 /– укр. мова та література; 

математика або історія України 

6.030601 «Менеджмент» II 50/50 7100 / 4500 
укр. мова та література; 
математика; географія або 

іноземна мова 
«Менеджмент і адміністрування» 

7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування» III 50/50 7100 / 4500 

8.03060101 «Менеджмент 
організацій» IV 10/- 7535 / – 

фаховий вступний екзамен у 
вигляді тестування; вступний 
екзамен з іноземної мови у 

вигляді тестування 
«Інформатика та обчислювальна техніка» 

5.05010301 «Розробка програмного 
забезпечення» I 50/- 5450 /– укр. мова та література; 

математика або фізика 
 
В університеті: 

• працюють довузівські підготовчі курси поглибленого вивчення предметів – українська мова та 
література, математика (для учнів 9-х класів); 

• працюють підготовчі курси українська мова та література, математика, географія, історія України 
(для учнів 11-х класів); 

• військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за програмою офіцерів 
запасу; 

• гуртожиток, їдальня, бібліотека, медичний пункт, спортивний майданчик. 
 
 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА »
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До відома авторів 
науково-виробничого журналу 
«Сталий розвиток економіки» 

Засновники: Університет економіки і підприємництва,  
Інститут економіки, технологій і підприємництва  

(Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
КВ №16753-5327 Р від 10.06.2010р.) 

Затверджено Постановою Президії ВАК України від 22 грудня 2010 р. 
 № 1-05/8 як наукове фахове видання України 

 
 

НАУКОВІ СТАТТІ МОЖУТЬ НАДСИЛАТИ 
науковці, викладачі, магістри, аспіранти, докторанти, всі ті, хто займається науковою діяльністю за 

такими напрямами: 
 

• економіка та управління національним господарством; 
• економіка та управління підприємствами;  
• регіональна економіка, демографія та соціальна політика;    
• економіка природокористування і екологія; 
• інноваційно-інвестиційна діяльність; 
• облік, аналіз і аудит; 
• менеджмент, маркетинг, підприємництво; 
• фінансово-кредитна система. 

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
При підготовці матеріалів до друку редколегія рекомендує дотримуватись таких вимог: 
І. Стаття має бути написана української мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й 

оформлена відповідним чином: індекс УДК (на початку ліворуч); дані про автора (на початку 
праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень); назва статті (в центрі);  текст статті, з 
відображенням в ній обов’язкових елементів згідно з вимогами ВАК України до наукових статей 
(Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. №7-05/1), а саме: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх 
досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з проведеного дослідження; бібліографічний список 
(не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті 
статті), оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006); анотація українською, 
російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова українською, 
російською та англійською мовою. *Взірець оформлення розміщений після вимог. 

  
ІІ. Стаття повинна бути набрана на комп’ютері. Обсяг статті – не менше 6 сторінок формату 

А-4, набраних в редакторі Word версій 97; 98; 2000; 2003; RTF.  Шрифт тексту – Times New Roman, 
розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін –  20  мм.   

 
ІІІ. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, 

шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12. Математичні формули мають бути ретельно перевірені 
та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. 
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не подавати. Посилання на літературу подавати 
безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно 
внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку. 

 
IV. Для друку статті приймається пакет таких документів: електронний варіант статті на 

дискеті формату 3,5 або на диску; паперовий варіант статті, підписаний автором (авторами); 
завірена відповідним чином рецензія доктора економічних наук (якщо серед авторів немає доктора 
економічних наук); відомості про авторів на окремому аркуші: поштова адреса, контактний 
телефон, електронна адреса, місце роботи (навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; 
копія документа про сплату. Вартість однієї сторінки публікації – 25 грн. (включаючи пересилання 
журналу автору статті). Для одноосібних статей докторів наук пільга – безкоштовний друк у журналі 
(не більше 5 пільгових статей в одному номері). 
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V. Пакет документів передається або надсилається за адресою: 29016, м. Хмельницький, 

вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.    
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати за реквізитами: 
ПП Стельмащук А.М., код отримувача 1729201934,  рахунок 26001000258126  
В Головному офісі ПАТ "Укрсоцбанк"  МФО 300023  ЄДРПОУ 00039019. 
 
Примітка: при перерахуванні коштів обов’язково вказувати призначення платежу (за послуги 

в опублікуванні статті в журналі "Сталий розвиток економіки" з відміткою прізвища 
відправника).  

 

Взірець оформлення тексту статті  

УДК 338.1:332.14 

Петрова Г.В., 
 д.е.н., професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій 
Ященко В.О.,  

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії 
Національний технічний університет 
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