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ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 
ГОСПОДАРСТВОМ 

 
 

УДК 331.102.312:316.752 
 Семів Л.К.,  

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник  
Інституту регіональних досліджень НАН України 

 
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 

КАПІТАЛУ В ОЦІНЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ 
 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ   

 
Постановка проблеми. Реалізація основних напрямів стратегії євроінтеграції на 

основі інноваційних змін в національній економіці базується на використанні інновацій, 
пов’язаних з інтелектом. В нових умовах держава має забезпечити пріоритетний розвиток 
освіти й науки, формування, використання та розвиток людського капіталу як необхідної 
умови зростання рейтингу країни за індексом економіки знань та реального механізму 
забезпечення конкурентоспроможності держави, регіонів, окремого працівника.  

Для України перспектива якісної трансформації суспільства є можливою через 
поєднання політичних, гуманітарних, соціальних, психологічних, макро- і мікроекономічних 
чинників, інституційних та мотиваційних передумов. Саме останні є результатом 
сформованого рівня усвідомлення системи нових цінностей, адекватних вимогам 
постіндустріального суспільства.   

Для розробки дієвих заходів щодо формування й ефективного використання людського 
капіталу необхідно емпірично вивчити та враховувати у практичній діяльності рівень 
сформованості ціннісних орієнтацій носіїв інтелектуального капіталу, визначити мотиви, 
якими вони керуються у своїй трудовій діяльності, наскільки мають можливість реалізувати 
свій потенціал та що цьому перешкоджає. Важливість та науково-практична значимість 
окреслених питань визначає актуальність даної статті.   

Аналіз останніх досліджень. В постіндустріальному суспільстві, в економіці якого 
домінує виробництво послуг, проведення досліджень, зростання ролі системи освіти і 
підвищення якості життя [1], формуються об’єктивні передумови для трансформації системи 
суспільних цінностей. Підвищення матеріального рівня життя створює потенційні передумови 
для становлення нової мотиваційної системи: домінуючі матеріальні стимули виробництва 
матеріальних благ поступаються мотивам самореалізації особистості, нарощення 
інтелектуального потенціалу і максимального його розкриття. Загалом теоретична основа 
побудови  концепції економіки знань, мотиваційні аспекти розвитку людського капіталу 
містяться у працях теоретиків постіндустріального суспільства (Белла Д., Друкера П.,  
Іноземцева В., Кастельса М.,   Нонаки І.,  Портера М.,  Сакайї Т., Санчеза Р., Уайтхіла М., 
Тоффлера Е.), в роботах фундаторів теорії людського капіталу (Т Шульца., Г. Беккера, їх 
послідовників М.Блауга, Дж. Мінцера, Е. Денісона, Дж.Кендрика). В Україні економічним, 
соціальним, соціогуманітарним аспектам побудови інноваційної моделі розвитку, переходу 
до економіки знань  присвячені праці Александрової В.П., Вовканича С.Й.,  Гальчинського 
А.С., Гейця В.М.,   Лапко О.О., Чухна А.А., Семиноженка В.П., інш.   

Новий погляд на життєві цінності людини у суспільстві знань міститься в Доповіді 
ЮНЕСКО «До суспільств знань» [2], в якій  викладена однойменна концепція як нова  модель 
розвитку світового суспільства. Реалізація основних положень та принципів концепції 
передбачає, що в новому суспільстві формуються, будуть витребуваними і посилять свій 
мотиваційний вплив наступні цінності: навчання, творчість, володіння інноваційною 
культурою, інформацією та отриманими знаннями, обмін, взаємодія і спільне  використання 
знань, захист інтелектуальної власності тощо. Усвідомлення нових цінностей (табл.1) в 
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людській діяльності (через потреби та інтереси)  дозволить здійснювати пошук, продукувати, 
обробляти, перетворювати, розповсюджувати і використовувати інформацію для отримання і 
застосування необхідних для розвитку людини знань.  

Таблиця 1 
Характеристика нових цінностей в суспільстві знань [2] 

 
Цінності Особливості прояву 
Знання  Передбачає появу нових способів використання людського капіталу, які базуються на 

переході від традиційних моделей розвитку до моделей, які базуються на знаннях, 
взаємодопомозі, всезагальній участі та забезпеченні зі сторони держави певного обсягу 
«суспільних благ». Нова модель розвитку  забезпечує широку доступність знань, 
стимулює розвиток здібностей кожної людини.  

Інноваційна 
культура 

Нова інноваційна культура виходить за межі поняття технічних інновацій в глобальній 
економіці знань. Про те, що інноваційна культура стає новою цінністю, свідчить її 
розповсюдження в різних сферах (освітній, політичній, ЗМІ, загальнокультурній). Оскільки 
знання будуть постійно морально застарівати, тому  й сама культура не залишатиметься 
постійною.  

Інновація  Для того, щоб стати інновацією, винахід (виробництво нових знань) має 
супроводжуватися дослідженнями, які направлені на полегшення його використання. 
Інновація з’являється тільки тоді, коли підприємець підвищує цінність винаходу у відповідь 
на потреби суспільства. 

Навчання як 
ключова цінність 
суспільства знань 

Феномен навчання має структурувати організацію часу, праці і життя суспільних 
інститутів. Буде змінюватись парадигма навчання: воно буде  продовжуватись все життя, 
а людина перебуватиме в центрі постійного процесу набуття та передачі знань. Такий 
людський вимір знань не заперечує важливості нових інформаційних технологій,  ролі 
вчителів і викладачів у навчальному процесі. Проте повага останніх у суспільстві 
залишається низькою і потребує  конкретних заходів щодо підвищення соціального 
престижу професії, покращення умов праці і збільшення оплати праці.  

Інформація В суспільстві знань кожна людина буде вміти вільно орієнтуватись в потоці інформації, 
розвивати  здібності й набувати досвід вирізняти корисну інформацію від некорисної. 
Інформація є лише тоді цінною, коли вона є свіжою та маловідомою. Інформація не має 
цінності, якщо відсутня можливість її активного використання. На відміну від інформації, 
знання за своєю природою є довговічними, вони примножуються і поглиблюються з 
часом. 

Спільне 
використання 
знань 

Спільне використання знань є наріжним каменем практичної діяльності і цінностей, на 
яких засновано суспільство знань. В сітьових суспільствах можливості обмінюватися і 
ділитися знаннями розширюються, створюються умови для забезпечення всезагальної 
доступності знань. Спільне використання знань є джерелом таких цінностей як відкритість, 
довіра, допитливість, обмін і співпраця, самостійність, ініціативність. 

Демократія  Демократія має бути відкритою для свободи слова для кожного громадянина, а також 
«для примноження просторів обміну і місцевих форумів», що логічно має привести до 
переходу від існуючого суспільного договору, який не враховує потреби та інтереси 
майбутніх поколінь, до договору тривалої дії як форми спільної реалізації будь-якого 
проекту. 

Свобода 
обстоювання 
своєї думки, 
наукового пошуку і 
творчої діяльності 

Для створення суспільства знань не можна обмежитись лише свободою передавання 
інформації; нею необхідно обмінюватись, порівнювати, критикувати, оцінювати, 
осмислювати через науковий і філософський пошук з тим, щоб кожна людина змогла 
продукувати нові знання. 
Без свободи обстоювання своєї думки не може бути ні обміну знаннями, ні публічної 
дискусії. Свобода обстоювання власної думки є гарантією дієвості зв’язків, які об’єднують 
громадян в те чи інше суспільство. 

Соціальний 
капітал 

Соціальний капітал є суспільним благом, існування якого передбачає наявність 
соціального контракту, соціальних норм, соціальних обмінів, певний рівень довіри. В 
економічному сенсі соціальний капітал зменшує витрати на координацію спільної 
діяльності (контракти, формальні правила, бюрократичні процедури замінюються 
відносинами довіри, професійними стандартами, етикою спілкування).  

 
Результати українських досліджень у сфері вивчення ціннісних пріоритетів громадян, як  

значущих орієнтирів в їхньому житті та мотиваційної передумови прогресивних перетворень 
[3], засвідчили сформованість в українському суспільстві певних передумов для формування 
і використання розвитку людського капіталу та елементів людського розвитку. В цьому плані 
показовим є щорічний моніторинг Інституту соціології НАН України (Ручка О.А.), результати 
якого показують тенденцію зміни співвідношення між матеріалістичними   та 
постматеріалістичними  цінностями на користь дуже незначного збільшення останніх. Проте 
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рівень практичної реалізації зазначених передумов сьогодні ще не відповідає стандартам 
європейського рівня життя населення загалом та окремим категоріям населення, серед яких  
помітне місце посідає інтелектуальна еліта.  

Вчені Львівської економічної школи (Семів Л.К., Садова У.Я., Риндзак О.Т.) при 
дослідженні рівня життя населення [4, с.299-321] обгрунтували, що в сучасній ієрархії 
потреб, мотивів, які характеризують рівень життя населення, елементи матеріального 
добробуту є базовими (дослідження проводилось у 2005 р., м. Львів).  Наступний за 
значенням є діапазон цінностей, які визначають формування та використання людського 
капіталу та умов людського розвитку (стану здоров’я, можливостей інтелектуального, 
духовного розвитку, рівня отриманої освіти тощо). Тоді як потреби якісно нового плану, які 
пов’язані із зростанням ролі інформаційно-комп’ютерних технологій, участі людини в обміні 
інформацією посідають останні місця. 

Постановка завдання – виявити ієрархію та пріоритетність цінностей інтелектуальної 
еліти та студентської молоді; з’ясувати на їх основі рівень реалізації основних складових 
творчого потенціалу працівників освіти і науки. 

Виклад основного матеріалу. Для визначення рівня практичної реалізації 
сформованих передумов для розвитку людського капіталу науковцями Інституту 
регіональних досліджень НАН України було проведено експертне опитування представників 
інтелектуальної еліти та студентської молоді  Західного регіону України (Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська обл., 2007 р.). Оцінка значущості й задоволеності системою 
цінностей як домінуючих мотивів науково-дослідної, освітньо-наукової та навчальної 
діяльності були здійснені серед працівників академічних установ і вищих навчальних 
закладів та студентів ВНЗ. Було опитано 138 респондентів – експертів, які представляють  
наукову та освітянську еліту (31 працівник установ Академії наук України та 107 працівників 
ВНЗ), та понад 300 студентів.   

Розподіл відповідей експертів щодо значущості системи цінностей показав, що  в 
діапазоні від кожного третього до кожного шостого з десяти експертів дуже високою є 
значущість постматеріалістичних цінностей та основних (матеріалістичних) цінностей: стан 
здоров’я (66,7%),  рівень отриманих знань (52,2%), рівень отриманої освіти (50,0%), рівень 
власної духовності і моралі (42,8%), можливості інтелектуального, духовного розвитку 
(39,9%), особиста безпека суспільства, безпека праці (39,9%), умови професійної творчої 
самореалізації (39,1%), стан довкілля (37,7%), участь в обміні інформацією, її 
розповсюдженні (36,2%), соціальна захищеність (34,8%), житлові й побутові умови (33,4%), 
доступ і використання ІКТ (32,6%).  

На шкалі значущих цінностей градацію „висока” , яку підтримали більше, ніж половина 
експертів, посіли передусім базові (матеріалістичні) комунікаційні, професійні та духовні 
цінності, а саме: житлові й побутові умови (59,4%), суспільне визнання й повага оточуючих 
(59,4%), можливість спілкуватися з родичами, друзями (58,0%), можливості кар’єрного, 
професійного зростання (56,5%), можливості відпочинку, культурного розвитку (53.6%), 
умови праці, оснащеність робочого місця (54,6%), прояв ініціативи, свобода творчості 
(54,3%), доступ і використання ІКТ (51,4%).  

Звертає увагу, що для майже кожного п’ятого з представників інтелектуальної еліти 
незначними виявились окремі ліберально–демократичні та матеріальні цінності, передусім ті, 
що пов’язані із  удосконаленням громадянських форм управління суспільством (23,2%), 
захистом інтелектуальної власності (22,5%), рівнем матеріального забезпечення (18,8%). Це 
ще раз підтверджує наявність в суспільстві низького рівня розвитку інститутів громадянського 
суспільства, низького рівня захисту інтелектуальної праці, а також вказує на диференціацію 
українського суспільства за критерієм  доступу до знань. Адже для економіки знань 
важливим стає забезпечення відповідності економічного та правового середовища умовам 
створення й поширення знань у різних сферах економічної діяльності. Зокрема, мають бути 
законодавчо визначені механізми фінансування інноваційних проектів, забезпечення доступу 
всіх категорій населення до отримання вищої освіти та підвищення кваліфікації,   
дотримання права на інтелектуальну власність тощо.  

В контексті забезпечення дієвості інституціональних, інфраструктурних механізмів 
інтелектуально-інноваційного розвитку України міцність фундаменту економіки знань 
визначається створенням ефективної системи охорони інтелектуальної власності. В аспекті 
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ефективного використання людського капіталу це означає: передусім появу  нових робочих 
місць, які вимагають висококваліфікованих працівників, які володіють навиками 
концептуально мислити; ефективне використання інтелектуального капіталу; формування 
реального механізму протидії “вимиванню”, нерегульованого відтоку за кордон вчених, 
науковці, дослідників; припинення процесів падіння життєвого рівня інтелектуальної еліти 
тощо.  

У новій економіці знання матимуть статус одного із основних ресурсів влади. Успіх у 
політиці і бізнесі визначається умінням керівників використовувати цінну інформацію, 
маніпулювати нею. Основною формою у боротьбі за владу, на думку О.Тоффлера, стає 
боротьба за нові джерела знання,  а сила і багатство втрачають свій традиційний вплив [5, 
с.220]. Владні амбіції є дуже високою цінністю для 6,5% експертів та високою цінністю  для 
кожного п’ятої особи, тоді як для 40% респондентів їхня значущість є низькою. (наслідок  
кадрової кризи, відсутності моделі стратегічного розвитку України, пасивної позиції науковців 
у виробленні дієвих рецептів виходу з кризи тощо). 

Дослідження виявили суттєвий розрив між високим рівнем значущості базових та 
новітніх цінностей для представників інтелектуальної еліти та рівнем задоволеності цими 
цінностями (рис.1). Площину між кривими, які описують рівень значущості цінностей 
представників інтелектуальної еліти та рівень задоволеності цими цінностями, можна 
інтерпретувати як нереалізований людський капітал. Такі важливі постіндустріальні цінності, 
як участь в обміні інформацією, її розповсюдженні та доступ і використання ІКТ,  то вони - в 
середині рейтингового ряду, поступившись особистій безпеці в суспільстві, безпеці праці. 
Замикають побудований рейтинг такі  цінності як захист інтелектуальної власності, 
удосконалення громадянських форм управління, владні амбіції. 
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Рис.1.Ранг значущості та ранг задоволеності  системою цінностей (експерти)  [6] 
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Порівняння на одному графіку рангів значущості та задоволеності цінностями показує, 

що найбільшу відповідність мають: рівень отриманої освіти (верхня частина рейтингу), 
доступ і використання ІКТ, можливість спілкування з родичами, друзями, суспільне визнання, 
повага оточення (середина рейтингу), можливість кар’єрного, професійного зростання, 
владні амбіції (нижні рангові позиції). Тобто найвищу кореляцію значущості та задоволеності 
цінностями мають ті з них, які відповідають специфіці освітньої й наукової діяльності наших 
експертів, а також ті, які є найбільш поцінованими у сфері духовного життя українського 
суспільства. 

Суттєве розходження між рангами задоволеності та значущості стосується цінностей: 
особиста безпека і безпека праці; стан навколишнього середовища; стабільність соціально-
економічної та політичної ситуації; удосконалення громадянських форм управління 
суспільством. Щодо таких важливих для нового суспільства цінностей, як можливість 
інтелектуального, духовного розвитку, умови професійної, творчої самореалізації, участь в 
обміні інформацією, прояв ініціативи, свободи творчості, захист інтелектуальної власності, 
розрахунки показують значні відхилення рейтингових оцінок рівня значущості та рівня 
задоволеності ними в наших експертів. 

Упорядкувавши цінності, які є важливими для студентської молоді (рис.2), отримуємо, 
що серед її переважної частини основними домінантами стали здоров’я, освіта, кар’єра, 
міцна сім’я.  
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Рис.2. Ранг значущості та ранг задоволеності  системою цінностей (студенти)  [6] 
Щоб зберегти цю тенденцію, необхідно створити умови для створення рівних стартових 
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умов для самореалізації молодих людей. Також пріоритетними для студентства виявились 
цінності сімейного благополуччя, стану довкілля, що вказує на традиційно високу ролі сім’ї в 
українському суспільстві, значимість виховання, культури, моральності, усвідомлення 
загрози екологічних небезпек для людства, зв’язку екологічних проблем та якості життя 
тощо. І лише після них на шкалі цінностей, які є важливими для формування людського 
капіталу, посіли знання, освіта, а саме: освітня підготовка, професійне зростання, доступ до 
ІКТ.  

Не може не викликати занепокоєння той факт, що така важливі постіндустріальні 
цінності як участь в обміні інформацією, її розповсюдженні та можливість брати участь у 
студентському самоврядуванні опинились в кінці рейтингового ряду. Це вказує на те, що у 
студентському середовищі зазначені цінності не є достатньо витребуваними, що зумовлене 
обмеженими можливостями  студентів брати участь в академічних обмінах, грантах тощо,  а 
також з тим, що чинна система забезпечення рівного доступу та якості освіти має ще не 
дотягує до європейських стандартів. У зв’язку з входженням України у Болонський процес 
можна очікувати зміни на краще у пріоритетності зазначених цінностей.  

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення результатів дослідження та 
їхнє проектування на аспекти розвитку людського капіталу дозволяє зробити висновок про 
те, що у представників інтелектуальної еліти в умовах трансформації українського 
суспільства спостерігається нереалізований потенціал таких складових людського капіталу 
як: інтелект, ерудиція; креативність; соціально-інформаційна інтерактивність (мотиви 
соціально-інформаційної взаємодії). Тому реалізація Стратегії інноваційного розвитку 
України на період до 2020 року потребує розроблення нових механізмів розвитку людського 
капіталу на всіх рівнях – національному, регіональному, особистісному. 

При напрацюванні пропозицій щодо вдосконалення формування людського капіталу 
студентства доцільно врахувати певну особливість постматеріальної мотивації [1]. 
Постматеріалістами стають ті особи, які з раннього віку користувалися всіма матеріальними 
благами. Оскільки людські цінності мають здатність бути усталеними і рідко змінюватися, то 
для людей, які з дитинства прагнули до економічного успіху, постматеріальні цінності рідше 
ставляться за мету.  Тому в Україні потрібно проводити комплекс заходів виховного 
характеру, які послідовно забезпечили б у підростаючого покоління набуття системи 
цінностей, адекватних постіндустріальному етапу розвитку суспільства. Мова  йде про: 
посилення духовного компоненту в освітньо-виховній діяльності у всіх ланках освіти; 
виконання ЗМІ освітньо-просвітницької ролі з врахуванням реалій інноваційної економіки; 
підвищення рівня та якості життя населення відповідно до якості життя в європейських 
країнах. Лише за таких умов відзначені вище постматеріалістичні цінності  поступово 
посідатимуть вищі рейтингові місця щодо їхньої значимості, а такі структурні елементи 
людського капіталу молоді як прагнення людини ділитися інформацією і знаннями, прагнення 
до влади, здатність постійно вчитися  зможуть бути реалізованими в українському 
суспільстві.   
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Анотація 

Оцінено рівень значущості й рівень задоволеності системою нових цінностей 
представників інтелектуальної еліти та студентської молоді; визначено рівень 
практичної реалізації сформованих передумов для розвитку основних складових творчого 
потенціалу людського капіталу. 

Ключові слова: цінності, людський капітал, економіка знань, інтелектуальна еліта, 
студентська молодь.  

 
Аннотация 

Осуществлено оценку значимости и уровня удовлетворенности системой новых 
ценностей представителей интеллектуальной элиты и студенческоц молодежи, 
определено уровень практической реализации сформированных предпосылок для 
развития основных составляющих творческого потенциала человеческого капитала. 

Ключевые слова: ценности, человеческий капитал, экономика знаний, 
интеллектуальная элита, сткденческая молодежь. 

. 
Annotation 

The level of meaningfulness and level of satisfaction is appraised by the system of new 
values of representatives of intellectual elite and student young people; certainly level of practical 
realization of the formed pre-conditions for development of basic constituents of human capital. 

Key words: values, human capital, economy of knowledge, intellectual elite, student young 
people. 
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АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
 

Постановка проблеми. Сучасні дослідження аграрної сфери доводять, що одним із 
основних ресурсів виходу аграрних формувань з кризи є об’єднання їхніх зусиль на основі 
агропромислової інтеграції. Агропромислова інтеграція являє собою процес об’єднання 
матеріально-майнових баз, науково-технічних потенціалів, фінансових, трудових, 
інформаційних, земельних ресурсів тощо з метою одержання більшого соціально-
економічного ефекту.  

Аналіз останніх досліджень. По своїй суті, для аграрного сектору інтеграція є 
природною. Вчений аграрник В.Г. Андрійчук [1, с. 45] розглядає агропромислову інтеграцію в 
контексті капіталізації сільського господарства. Він виділяє декілька відокремлених за своїм 
значенням понять в методології інтеграційних процесів та відносин. Так, зокрема, він звертає 
увагу на відмінність понять агропромислової та вертикальної інтеграції, а також кооперації та 
горизонтальної інтеграції. 

Інтеграційні зусилля в аграрній сфері не завжди реалізуються в межах 
агропромислового комплексу, в окремих випадках спостерігається вливання капіталу в 
сільське господарство із інших, технологічно не пов’язаних галузей економіки. Такий тип 
інтеграції В.Г. Андрійчук називає конгломеративною вертикальною інтеграцією.  

Одним із принципово важливих питань агропромислової інтеграції, як вважає 
В.С.Шовкалюк [2, с. 34], є питання мотивів її здійснення з боку зовнішніх інвесторів. 
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Розуміння таких мотивів є важливим, оскільки дає можливість давати аналіз щодо 
стратегічних намірів і надійності входження таких інвесторів в аграрний бізнес, а також 
оцінювати ризик можливого виходу інвестора з ринку. 

Зерновий ринок належить до тих сфер сільського господарства, які не 
характеризуються розвиненою системою інтеграційних форм. Така ситуація, на думку М.В. 
Калінчик [2, с. 38], зумовлюється низьким рівнем зацікавленості переробних та інших 
підприємств в об’єднанні із аграрними формуваннями. Зазвичай виникнення таких структур 
має локальний характер. Наявність великих, часто надлишкових обсягів сировини на 
зерновому ринку, дозволяє зернопереробним підприємствам не турбуватися про стійку 
сировинну базу.  

В.Л. Валентинов [3, с. 42] вважає, що форми вертикальної інтеграції в АПК залежать від 
різних співвідношень відносин власності і управління на різних рівнях технологічного 
(логістичного) ланцюга. Це дає можливість виділити декілька типів координації за критерієм 
домінування економічних інтересів: кооперація, контракті відносини, інтеграція.  

Світовий досвід як і більшість вітчизняних науковців, зокрема М.Й. Малік, називають 
саме кооперацію як “спосіб виживання сільськогосподарських товаровиробників” [4, с. 3]. І 
дійсно, незважаючи на негативні тенденції фінансово-економічних показників 
сільськогосподарських кооперативів в Україні, в систему кооперації входить близько 120 
країн світу, вона налічує 800 млн. членів і в найближчій перспективі досягне 1 млрд., тобто 
близько 20 % дорослого населення буде охоплено кооперацією [4, с. 4].  

Постановка завдання. Метою дослідження є теоретично-методологічі засади і 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності  зерновиробництва за допомогою 
агропромислової інтеграції. 

Виклад основного матеріалу.  Агропромисловий комплекс за своєю природою є 
інтегрованим утворенням, тому в процесах пов’язаних із виробництвом та обігом 
сільськогосподарської продукції дуже важливе значення має врахування інтересів усіх 
основних  сфер. За умови ігнорування цього аспекту виникає небезпека зменшення 
кількісних сумарних показників. Так, наприклад, зловживання покупцями продукції та 
постачальниками техніки та матеріалів своїм монопольним становищем на ринку по 
відношенню до виробників зерна, встановлення ними дискримінаційних цін та умов купівлі-
продажу товарів призвели до різкого скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, погіршення фінансового стану аграрних формувань. Це, в свою чергу, негативним 
чином відбилося на постачальниках, які втратили через це значні ринки збуту, та покупцях, 
зокрема переробних підприємствах, які, не отримуючи в достатній кількості сировину, 
змушені працювати недовантажуючи свої виробничі потужності, і втрачати потенційні ринки 
збуту. Дані тенденції ми можемо простежити на основі згладжувальних поліномінальних ліній 
трендів, зображених на рис. 1. 

Як бачимо з даного рисунка, тенденції коливання виробництва вказаних груп товарів є 
дуже схожими: протягом 1990-2004 років спостерігався спад обсягів; починаючи з 2004 року 
спостерігається стабілізація та поступове зростання обсягів виробництва вказаних груп 
товарів. Цей факт підтверджує припущення про те, що між обсягами виробництва пов’язаних 
груп товарів існує прямий зв’язок, який доводить доцільність агропромислової інтеграції. 

 Агропромислова інтеграція не є однорідним явищем. Вона диференціюється в 
залежності від таких обставин як напрям інтеграції, глибина інтеграційних процесів та 
способів об’єднання. 

В залежності від тісноти і ступеня формалізації зв’язків між суб’єктами інтеграційних 
відносин агропромислові утворення можуть набувати різної форми. Так, організаційна форма 
із найм’якішими внутрішніми зв’язками може мати форму асоціації. Поряд з цим, вертикальна 
інтеграція, яка, зазвичай, вимагає значно жорсткішого регламентування внутрішніх зв’язків, 
може бути реалізована двома найпоширенішими способами: на основі спільної чи об’єднаної 
власності та на основі контрактних відносин між виробниками єдиного технологічного, а в 
окремих випадках логістичного ланцюга.  
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Рис. 1. Лінії поліномінальних трендів динаміки виробництва окремих груп товарів 
Джерело: Розраховано за даними Державного комітету статистики України 
 
Об’єднання зусиль виробників, які знаходяться на одному рівні руху матеріального 

потоку, виконують схожі технологічні та логістичні операції є проявом горизонтальної 
інтеграції. Обов’язковою умовою виникнення такого типу формувань є їх об’єднання на 
основі відносин власності (оренда, злиття тощо), у противному випадку, за умови 
довгострокової співпраці між окремими підприємствами, які спеціалізуються на виконанні 
послідовних технологічних операцій на шляху руху матеріального потоку, – така форма 
інтеграційних зусиль матиме швидше кооперуючий характер. 

 Об’єднання в межах однієї організаційної одиниці технологічних операцій, пов’язаних із 
виробництвом сільськогосподарської сировини та її переробкою передбачає утворення агро 
продовольчого підприємства, яка в залежності від того, яка сфера (сільське господарство чи 
переробка) є домінуючою, може мати або продовольчо-аграрний, або аграрно продовольчий 
тип. 

Важливим суб’єктом агропромислової інтеграції є агрохолдинги, в межах яких 
об’єднуються не лише потужності по виробництву та переробці сільськогосподарської 
продукції, але й фінансові, страхові та інші структурні підприємств. Така форма інтеграції 
дозволяє забезпечувати цілісне управління та координацію зусиль в межах усіх етапів руху 
матеріального та пов’язаного із ним фінансового та інформаційного потоків, що дає 
можливість отримати значно більший ефект. Проте, не усі холдинги мають змогу об’єднати 
усі етапи руху матеріального потоку на шляху від первинного виникнення до місця кінцевого 
споживання. Переважна більшість їх спеціалізуються на об’єднанні лише окремих фінансово-
господарських операцій. Відповідно до цього, а також домінуючої частки потужностей вони 
можуть мати форму продагрохолдингів, агропродхолдингів, фінапродагрохолдингів, 
промагрохолдингів, торгагрохолдтингів. 

Одним із принципово важливих питань агропромислової інтеграції є питання мотивів її 
здійснення з боку зовнішніх інвесторів. Розуміння таких мотивів є важливим, оскільки дає 
можливість давати аналіз щодо стратегічних намірів і надійності входження таких інвесторів 
в аграрний бізнес, а також оцінювати ризик можливого виходу інвестора з ринку. 
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Проте, найбільшою проблемою агропромислової інтеграції залишається визначення 
дієвих механізмів створення описаних структур. Досвід аграрних реформ в Україні уже довів, 
що штучне адміністративне насадження будь-яких процесів з боку держави дуже часто не 
досягає своєї мети. У зв’язку із цим, використання прямих директив та розпоряджень щодо 
створення інтегрованих структур не є, на нашу думку, дієвим способом впливу на ситуацію. 
Значно сильнішими і ефективнішими можуть стати інтеграційні зусилля з боку приватних 
підприємств, які ґрунтуються на тверезому розрахунку економічної вигоди.  

Стримуючим чинником інтеграції сільськогосподарських виробників як в 
горизонтальному так і у вертикальному напрямі є відсутність достатніх ресурсів, які б 
дозволили їм бути рівноправними учасниками об’єднань. Покращити цю ситуацію можна 
шляхом участі держави в даних процесах як гаранта майнових та фінансових внесків 
сільськогосподарських виробників. Окрім того, зважаючи на значний ризик діяльності в 
аграрній сфері, доцільним було б забезпечення страхових функцій з боку держави.  

Важливим чинником залучення приватних структур до інтеграційних процесів є 
обґрунтування економічної виходи від участі в них. Формами її обґрунтування можуть бути як 
бізнес-плани так і інвестиційні проекти, які, на жаль, є досить дорогими продуктами.  Витрати 
по створенню таких документів може взяти на себе держава. Збільшення економічного 
ефекту від агропромислової інтеграції можна також досягти за допомогою державної 
підтримки в галузі оподаткування. Так, наприклад, створення пільгового режиму 
оподаткування інтегрованих структур на перші декілька років роботи, дозволять залучити до 
цього процесу значно більше суб’єктів господарювання. 

Окрім того, слід більш детальніше розглянути проблему не стільки інтеграції 
господарюючих суб’єктів, скільки координації їхніх дій з на основі контрактних відносин, що, в 
принципі, може стати перехідним етапом на шляху до повного об’єднання. Політика держави, 
в цьому випадку, має спрямовуватися на створення відповідного правового поля для 
розвитку координаційних процесів, але не намагатися штучно прискорити цей процес [5, с. 
79]. 

Однією із основних проблем при визначенні основних аспектів взаємовідносин між 
суб’єктами зернового ринку є побудова інтеграційної моделі на основі комплексного та 
системного підходу. В межах цих підходів слід обов’язково врахувати всі аспекти інтеграції, 
оскільки навіть найменші дрібниці, не враховані при формуванні інвестиційного 
інтеграційного проекту та його реалізації, можуть призвести до провалу. 

Так, окрім обґрунтування економічної вигоди інвесторів та всіх інших сторін-учасників 
проекту, доцільно врахувати проблеми менеджменту та маркетингу сільськогосподарських 
підприємств. Тільки за умови повного контролю за етапами постачання, виробництва та 
реалізації продукції проект може мати значні шанси на успіх. Найкритичнішими в даному 
проекті можуть стати наступні моменти: дотримання технологічних норм виробництва 
продукції з боку сільськогосподарських підприємств; перепродаж сільськогосподарськими 
виробниками техніко-матеріальних цінностей отриманих за проектом іншим підприємствам; 
корупційні дії, спрямовані на отримання нечесних переваг перед конкурентами в процесі 
визначення учасників проекту зі сторони постачальників та суб’єктів інфраструктури. 

В цьому випадку доцільно утворювати господарюючу структур корпоративного типу, яка 
б забезпечувала організаційні, контрольні, координаційні, а також, за потреби, логістичні та 
маркетингові функції. Її теоретичною базою повинна стати структуризація зернового ринку, в 
межах якої було б узгоджено усі параметри матеріального, фінансового та інформаційного 
потоків. Проте формування такої моделі є надто тривалим і технічно складним процесом. З 
огляду на це, рекомендуємо акцентувати увагу на поетапному об’єднанні окремих процедур 
на зерновому ринку, наприклад, забезпечення сільгосптоваровиробників матеріально-
технічними ресурсами. Такий тип посередницької організації, створеної на основі виконання 
інтегруючих функцій спеціалізованим агрохолдингом, подано на рис. 2.  
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   напрямок руху матеріального потоку (матеріально-технічних засобів) 
  напрямок руху інформаційного потоку пов’язаного із матеріальним 
               напрямок руху фінансового потоку пов’язаного із матеріальним 
 
 

Рис. 2 Схема інтегрованої моделі  забезпечення сільськогосподарських 
 виробників матеріально-технічними ресурсами  
(на основі створення посередницької структури) 

 
Послідовність реалізації інтеграційного процесу пропонується наступна: 
1) органами державної влади або приватними консалтинговими чи інвестиційними 

компаніями (за державні кошти) проводиться економічне обґрунтування проекту; 
2) створюється відповідна структура, яка бере на себе усі подальші дії із інтеграції 

зусиль усіх учасників зернового ринку для загальної вигоди (оголошення конкурсу (тендеру) 
на участь в проекті, відбір учасників проекту, їх аудит тощо);створена структура сприяє 
укладенню контрактів на продаж зерна між сільськогосподарськими підприємствами та 
покупцями (переробними підприємствами, держрезервом, приватними операторами) на 
ф’ючерсному біржовому ринку; 

3) держава або створена інтеграційна структура сприяє укладенню договорів 
страхування майбутнього урожаю; 

4) на основі обґрунтованого інвестиційного проекту, аудиту сільськогосподарських 
виробників, страхових полісів та контрактів під реалізацію майбутнього урожаю банки 
надають довгострокові кредити сільськогосподарським підприємствам на умовах відстрочки 
одного року оплати та компенсації ставки проценту з держбюджету;сільськогосподарські 
виробники купують необхідні матеріали та техніку за отримані в кредит кошти у 
постачальників, з якими укладені договори про довгострокову співпрацю.  

Висновки з проведеного дослідження.  Таким чином, інтеграція справді є вагомим 
засобом підвищення ефективності господарювання аграрних підприємств. Її особливість 
полягає у створенні так званого синергічного ефекту, який дозволяє збільшувати кількісні та 
якісні показники діяльності усіх учасників процесу. Зважаючи на це, нам видається доцільним 
спрямовувати значні зусилля державної аграрної політики на інтеграційні процесі в середині 
АПК. Проте, зважаючи на досвід реформ, напрямки аграрної інтеграційної політики повинні 
носити добровільний характер, без вживання жорстких адміністративних важелів з боку 
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держави. Основними завданнями інтеграційної політики, на даному етапі повинні стати: 
обґрунтування економічної доцільності інтеграції, створення відповідного правового та 
податкового поля для сприяння об’єднавчим процесам, створення відокремлених структур 
сприяння інтеграції, якими, за певних умов, можуть стати регіональні органи влади та центри 
дорадництва. 
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Анотація 
В статті розкрито сутність агропромислової інтеграції як вагомого засобу 

підвищення ефективності зерновиробництва. Її особливість полягає у створенні так 
званого синергічного ефекту, який дозволяє збільшувати кількісні та якісні показники 
діяльності усіх учасників процесу та зокрема, спрямовувати значні зусилля державної 
аграрної політики на інтеграційні процесі в середині АПК. 

Ключові слова: агропромислова інтеграція, зерновий ринок, агрохолдинг. 
 

Аннотация 
 В статье раскрыта сущность агропромышленной интеграции как весомого 

средства повышения эффективности зернопроизводства. Ее особенность заключается 
в создании так называемого синергичного эффекта, который позволяет увеличивать 
количественные и качественные показатели деятельности всех участников процесса и 
в частности, направить значительные усилия государственной аграрной политики на 
интеграционные процессы в середине АПК. 

Ключевые слова: агропромышленная интеграция, зерновой рынок, агрохолдинг. 
 

Аnnotation 
  In the article the essence of agroindustrial integration is exposed as a ponderable mean of 

increase of efficiency of zernovirobnitstva. Its feature consists in creation of so called 
sinergichnogo effect which allows to multiply the performance indicators of all participants of 
process quantitative and high-quality and in particular, to direct considerable efforts of state 
agrarian policy on integration processes. 

Key words: agroindustrial integration, corn market, agroholding. 
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Постановка проблеми. Досягнення сталого розвитку є надзвичайно актуальним для 
України, економіка якої має надмірно високу залежність від поставок енергоносіїв, сировини 
та інших життєво важливих ресурсів. Разом з тим слід відзначити й позитивні зміни, які 
можуть стати підвалинами трансформації економічного розвитку і покращання стану 
екологічної безпеки. Це — зменшення темпів інфляції, оновлення номенклатури продукції, 
пожвавлення процесів формування грошово-кредитної, фінансово-валютної, банківської, 
цінової, митної систем; становлення ринку товарів, капіталу, робочої сили, фондового ринку; 
інтенсифікація процесу створення конкурентоздатних  підприємницьких структур, 
утвердження розгалуженої інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків. Сьогодні важливо 
закласти основи майбутньої структури, яка має забезпечити перехід до сталого розвитку. 

Питання досягнення економічного піднесення будь-якою ціною перестає бути 
першочерговим, поступаючись необхідності забезпечення якісних складових зростання, 
реалізації принципів збалансованості національного господарства, зокрема економічної 
системи. 

Останніми роками в Україні досить активно досліджувались проблеми сталого розвитку 
взагалі (причому більше всього вивчався саме екологічний його аспект), значно менше 
приділялось уваги сталому розвитку сільського господарства і сталому розвитку сільських 
територій. Це пояснюється тим, що більшість вітчизняних вчених наповнюють категорію 
“сталий розвиток” в основному саме екологічним змістом. Але науковці всього світу 
визнають, що сталий розвиток, крім екологічного, включає ще й економічний та соціальний 
аспекти. За цими напрямами українське село не те що стало розвивається, а швидше стало 
деградує. Тому проблема сталого розвитку саме сільських територій є надзвичайно 
актуальною і вимагає негайного вирішення. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій.  В літературних джерелах концепція 
сталого розвитку не зайняла належне місце у дослідницькому арсеналі вітчизняної аграрної 
економічної науки. На цьому шляху зроблено лише перші кроки, пов’язані з уточненням 
категоріального апарату та визначенням складових сталого розвитку сільських територій. У 
дослідження даної проблеми вагомий внесок внесли відомі вчені-економісти: М.І. Долішній, 
М.К. Орлатий, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші. Економічна ситуація, яка склалася на селі, 
вимагає корінних економічних реформ, формування різних господарських структур, що 
відкриває широкі можливості підприємницької діяльності, а в цілому сприятиме економічному 
розвитку сільських територій. 

Постановка завдання. Важливою, та мало дослідженою проблемою сільського 
розвитку  є забезпечення сталого розвитку економічної системи. Дане дослідження 
спрямоване на розв'язання проблем ефективного розвитку сільських територій на засадах 
сталості шляхом комплексного аналізу економічного механізму його становлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зусиллями громадськості вдалося 
домогтися визначення відповідальності теперішніх поколінь перед прийдешніми, значення 
ролі й місця кожного покоління в системі розвитку. Перехід до сталого розвитку, який був 
задекларований Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-
Жанейро, 1992), став об'єктивною необхідністю, значення якої вже не викликає заперечень. 
Світове співтовариство визначило сталий розвиток як стратегію існування на XXI століття, 
відобразивши її основні завдання в «Порядку денному на XXI сторіччя», який прийнято у Ріо-
де-Жанейро [1;2]. Сталий розвиток розглядають як такий, що не тільки породжує і сприяє 
економічному зростанню, але і справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля 
в більшій мірі, ніж знищує його, сприяє зростанню можливостей людей, а не збіднює їх. 
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Важливим заходом щодо вирішення проблеми розвитку сільських територій є 
схвалення Концепції “Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на 
період до 2020 року”, в якій зазначається, що оптимальним варіантом розв’язання цієї 
проблеми є “створення правових, фінансових та організаційних умов для реалізації 
багатофункціональності сільського господарства, формування конкурентоспроможного 
аграрного сектору, диверсифікації виробництва і зайнятості сільського населення, 
сприятливих агроландшафтів, якісного середовища проживання  людей у сільській 
місцевості та розвитку партнерства держави, бізнесу, територіальних громад” [3; 4]. 

Визнаючи рівноцінність кожного члена тріади “суспільство-економіка-природа”, доктор 
економічних наук О.Шубравська вважає, що в сукупності складових сталого розвитку 
визначальне місце належить економічній, оскільки саме вона формує передумови для 
сталого функціонування решти підсистем. Водночас піднесення рівня економічного розвитку 
означає не тільки посилення техногенного навантаження на природу, але й можливість 
впровадження ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій, удосконалення системи 
контролю і попередження екологічних катастроф, підвищення загальної екологічної 
грамотності населення. Отже, не стільки сам по собі економічний розвиток і економічне 
зростання впливають на стан навколишнього природного середовища, скільки їх напрями та 
способи забезпечення. Взаємне узгодження розвитку економічної та соціальної складових 
забезпечується за умови переорієнтації економічного зростання із самоцілі на задоволення 
соціальних потреб. Інакше кажучи, економічне зростання має супроводжуватися 
адекватними соціальними перетвореннями та сприяти вирішенню проблеми підвищення 
якості навколишнього природного середовища. Виходячи з певних міркувань, автор 
схиляється до думки, що економічна сталість, або сталість економічного розвитку, - це 
здатність економічних систем зберігати стабільне збалансоване зростання. При цьому 
збалансованість має стосуватися елементів економічної системи, а також проявлятися у 
взаємодії системи із своїми над системами та з рештою систем, які з нею контактують, 
зокрема – екологічною і соціальною [5, с.36]. У цьому визначені фактично об’єднано 
трактування сталості як стану економічної системи і формулювання сталого розвитку, дане 
ООН. 

В 1996 р. на сесії ФАО в Римі ідея сталого розвитку була адаптована до проблем 
сільського господарства і розвитку сільських територій. Сільська економіка представлена 
наступними основними галузями: сільським і лісовим господарством, торгівлею, 
промисловістю, виробництвом будматеріалів. Проте розвиток сільських територій більшою 
мірою залежить від стану сільського господарства як найкрупнішої сфери економіки, що 
забезпечує збереження природи і догляд за культурним ландшафтом [6, с. 43]. 

Нова політика ЄС щодо розвитку сільських територій концентрується навколо проблем: 
- трансформації сільських територій у місце більш привабливе для інвестицій, 

проживання та праці; 
- поширення інформації та підтримка дій щодо збільшення нових і привабливих 

робочих місць; 
- зрівноваженого використання природних ресурсів на засадах стійкого розвитку; 
- покращення системи управління та використання публічних ресурсів, обмін досвідом 

та доробком; 
- забезпечення синергічної взаємодії інститутів управління розвитком сільських 

територій; 
- забезпечення стратегічного розвитку та досягнення перспективних результатів. 
Виходячи з сучасних трактувань, сталий розвиток сільських територій можна 

охарактеризувати як рівномірне нарощування позитивних соціальних показників (життєвого 
рівня населення, освіти, здоров'я і т.д.) в повній відповідності з економічним та екологічним 
розвитком сільської місцевості  [7, с. 216; 8, с. 2].  

Соціально-економічний розвиток сільських територій – це об'єктивний процес, що 
відбувається в країні під впливом економічних, політичних, соціальних, демографічних, 
ресурсних та інших чинників. З іншого боку, розвиток сільських територій – це суб'єктивний 
процес, адже він відбувається під впливом управлінських рішень сільської, районної, 
обласної та загальнодержавної влади.  
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У контексті об’єктно-суб’єктних відносин сталого розвитку сільських територій, ключову 
роль відіграє визначення засобів досягнення цільової установки такого розвитку. А це в 
значній мірі залежить від вибору параметрів розвитку та критеріїв його оцінювання. Оцінка 
сталості економіки регіонів та їх вплив на сталий розвиток країни набуває важливого 
значення. В економічній літературі пропонуються різні системи показників, які досить 
об’єктивно відбивають ступінь впливу територій на показники сталого розвитку країни. Але 
більшості з них притаманне традиційне бачення таких вимірювань – економічні, соціальні, 
екологічні, які недостатньо враховують стратегічну мету України інтегруватися в європейські 
структури та процеси глобалізації агропродовольчих ринків, необхідність гармонізації 
національного законодавства до міжнародних стандартів, норм і вимог, що регламентують 
стале використання природно-ресурсного потенціалу.  Водночас, з метою інформаційного 
забезпечення політики сталого розвитку використовується система інтегральних екологічних 
показників (індикаторів). Серед них, зокрема, індикатори впливу на довкілля – виявляють 
причини екологічних проблем; індикатори якісного стану при певному рівні впливу – 
характеризують якість природного середовища і ті його параметри, які визначають умови 
життєзабезпечення людини; індикатори реагування – виокремлюють зусилля, здійснювані 
суспільством або вказують на проведення необхідних заходів для поліпшення якості 
природних медіумів та зменшення інтенсивності їх деградації. В якості загальноприйнятої і 
зрозумілої на міжнародному рівні таку цілісну систему індикаторів, з урахуванням 
національних екологічних і соціально-економічних проблем, доцільно використовувати і в 
Україні на державному, регіональну і галузевому рівнях [9].  

Процес розв'язання проблеми забезпечення сталого економічного розвитку передбачає 
формування системи показників, які, з одного боку, деталізуватимуть фактори впливу на 
кінцевий результат і в такий спосіб визначатимуть доцільні напрями регулюючого впливу, а з 
іншого - дозволятимуть оцінити ефективність заходів, здійснених з цією метою. По суті, такі 
показники являють собою індикатори сталості розвитку економічної системи. У своїй 
сукупності вони утворюють соціально-економічну модель, сфера реалізації якої не повинна 
виходити за рамки області екологічної сталості. Це означає, що кожне економічне рішення, 
яке приймається органами державного управління на всіх його рівнях, має бути вивірене на 
відповідність конкретним екологічним обмеженням. Наявні та потенційно досяжні засоби й 
можливості для здійснення впливу на характер розвитку соціально-економічної системи 
визначають напрями та темпи зміни показників, а отже - і рамки області її сталості. 

Проблематичною, з точки зору адекватності відображення реальних умов, є побудова 
інтегральних показників сталого розвитку. Насамперед, це зумовлено суб'єктивним підходом 
до визначення окремих складових, їх ваги, взаємозалежності тощо в інтегральному 
показнику. В свою чергу для порівняння різних соціально-економічних систем як між собою, 
так і в різні періоди їх розвитку використання інтегральних показників є доцільним. Водночас 
відсутність законодавчо затверджених інтегральних показників сталого розвитку сільських 
територій значно ускладнює розв’язання протиріччя між суспільними очікуваннями та 
законами ринкової економіки. 

Інформаційно-логічну систему контролю узгодженості економічних показників можна 
розглядати як корисний засіб підвищення якості економічного аналізу і прогнозування 
показників сталого розвитку країни [10, с.25]. 

Сталий розвиток сільських територій націлений перш за все, на життєзабезпечення 
населення, на підвищення якості його життя. В документах Міжнародного інституту сталого 
розвитку (Стокгольм) під терміном “стале життєзабезпечення населення” мають на увазі 
систему заходів, необхідних для подолання бідності на всіх рівнях: домогосподарство, 
громада, район, регіон, країна [11, с. 8]. Суть цього визначення полягає в тому що спочатку 
треба з'ясувати, що домогосподарство (громада, район, регіон, країна) вже має в своєму 
розпорядженні, визначити область оптимального застосування наявних ресурсів і потім 
формувати систему заходів по виходу з кризи. Застосування визначеного підходу сталого 
життєзабезпечення означає мобілізацію “того, що є” замість залучення із ззовні “того, що 
хотілося б мати”. Мобілізацією повинні бути охоплені внутрішні ресурси території, її 
внутрішній капітал, що включає:  

1. Людський капітал: навики, вміння, знання, здоров'я і здібність до роботи.  
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2. Соціальний капітал: формальні та неформальні соціальні зв'язки та взаємостосунки з 
оточуючими, відповідальність і здатність адаптуватися до змін. 

3. Природний капітал: природні ресурси та навколишнє середовище, а також ті 
можливості, які вони надають.  

4. Фізичний капітал: машини, устаткування, технології, вироблена в господарствах 
продукція та існуюча фізична інфраструктура.  

5. Фінансовий капітал: фінансові ресурси у будь-якому вигляді (гроші, цінні папери, 
дорогоцінні метали).  

На цінність того або іншого капіталу, з погляду можливості його використання, 
впливають такі зовнішні чинники як діюча в районі політика розвитку і підтримуючі цю 
політику соціальні та суспільні інститути, пов'язана з нею діяльність підприємств і організацій. 
У ряді випадків навіть сприятлива політична обстановка не може істотно просунути справу, 
якщо великі витрати на застосування найвагомішого ресурсу території. Скажімо виключно 
красива місцевість у віддаленому районі з нерозвиненою інфраструктурою (відсутність доріг, 
готелів, побутових і культурних зручностей) не може привернути достатнього числа туристів.  

Серед першочергових завдань у процесі забезпечення сталого економічного розвитку є 
розробка механізмів непрямого державного регулювання економічних процесів у напрямі 
створення умов для підтримки підприємницької активності та конкуренції, здійснення 
контролю за діяльністю банківської, валютної та податкової систем, антимонопольного 
регулювання, а також підвищення рівня мобільності та адаптованості національної 
економіки. 

З метою більш ефективного виконання державою функцій щодо сталого розвитку 
необхідно удосконалювати економічний механізм формування і використання спеціальних 
фондів за рахунок рентних платежів за користування природними ресурсами, платежів за 
забруднення навколишнього природного середовища, штрафів і санкцій за недотримання 
норм і правил охорони довкілля й шкоду, заподіяну порушенням нормативно-правових актів з 
питань охорони довкілля. 

Висновки з проведеного дослідження. Оцінка сталості економіки територій та їх 
вплив на сталий розвиток країни набуває важливого значення. Новітня модель сталого 
розвитку має сприяти системним реформам економічного і суспільно-політичного буття 
України. Зусилля мають бути зосереджені на реформуванні реального сектора економіки, 
причому зміни повинні розпочинатися із сільського господарства. 

Подальші дослідження необхідно спрямовувати на пошуки альтернативних моделей 
сталого екологозбалансованого, екологобезпечного й ефективного розвитку сільських 
територій. В основу має бути покладено концепцію переходу від галузевої до територіальної 
системи управління і місцевого самоврядування, доповненої державними цільовими 
програмами стимулюючого характеру та спрямованими на реалізацію найважливіших 
чинників сталого розвитку.  
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Анотація 

 Розглядається сталий розвиток як такий, що сприяє економічному зростанню, 
справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля. Обґрунтовано інтегральні 
показники сталого розвитку сільських територій з точки зору адекватності 
відображення реальних умов. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення економічного 
механізму розвитку сільських територій в Україні. 

Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, економічний механізм, 
інтегральні показники. 

 
Аннотация 

 Рассматривается устойчивое развитие как способствующее экономическому 
росту, справедливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую 
среду. Обоснованны интегральные показатели устойчивого развития сельских 
территорий с точки зрения адекватности отражения реальных условий. Сформированы 
предложения по совершенствованию экономического механизма развития сельских 
территорий в Украине. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, экономический 
механизм, интегральные показатели. 

 
Annotation 

 We consider sustainable development as one that promotes economic growth, fairly 
distributing the results, restoring the environment. Grounded indicators of sustainable integrated 
development of rural areas in terms of adequacy of re – display draws conditions. Formed 
suggestions on improving the economic mechanism of development of rural areas in Ukraine. 

Keywords: sustainable development, rural, economic mechanism, integrated indicators. 
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ЗАКОНОМІРНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ РОЛЬ 
В ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  

 
Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій останнім часом набув 

величезних темпів. Цифрові технології та засоби зв’язку, Інтернет не просто стрімко 
розвиваються, а шаленими темпами змінюють спосіб життя мільйонів людей у всьому світі, 
приносячи нове розуміння способів накопичення та обміну інформацією між людьми, 
розвиваючи нові форми спілкування та сприйняття реальності. Трансформаційні процеси 
зачепили практично кожну галузь, пов’язану з накопиченням та обміном інформації, 
торкаючись не тільки порівняно нових сфер, таких як засоби масової інформації чи зв’язку, 
але й сфер, які є супутниками людства з початку його існування – освіта та навчальний 
процес. Інформаційні технології стрімко змінили ще донедавна традиційні способи передачі 
інформації – газети, журнали, телебачення та радіо, які змушені змінюватися під напором 
глобальної мережі Інтернет, та з новою силою почали боротись за свою частку користувачів 
та ринку реклами, очевидно що під впливом дистанційної освіти, онлайн-сертифікації та 
подібних нових послуг неминуче трансформується і навчальний процес, особливо з 
становленням інформаційного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування та розвитку сфери освітніх 
послуг досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені вчені, як О. Власюк, 
І. Гнибіденко, О. Грішнова, Т. Драгунова, Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Піскун, 
С. Пирожков, О. Позняк, І. Прибиткова, М. Романюк, Л. Семів, О. Хомра., П. Скотт, Дж. Кнайт, 
Р. Патор, В. Бергсдорф та інші. Разом з тим, дослідження, що стосуються визначення ролі 
освіти в побудові інформаційного суспільства з врахуванням тенденцій його трансформацій 
мають вибірковий характер, що обумовило актуальність даної статті. 

Постановка завдання – визначити нові послуги на ринку освіти, які надаються за 
допомогою інформаційних технологій та трансформацію освітнього процесу під їх натиском в 
умовах подальшого розвитку та становлення інформаційного суспільства.  

Виклад основного матеріалу. Актуальність теми дослідження надзвичайно зросла 
останнім часом у зв’язку з стрімким розвитком нових видів освітніх послуг та постійною 
необхідністю перекваліфікації робочої сили з високою швидкістю впровадження нових 
технологій у всіх сферах життя та переходом до інформаційного суспільства. 

Концепцію переходу суспільств у своєму цивілізаційному розвитку від 
постіндустріальних до інформаційних описують такі західні вчені, як Д. Белл, О. Тоффлер, 
Р. Лайнон, І. Массуда, З. Бжезинський та інші. При підході до визначення інформаційного 
суспільства автори теорії зазначають, що є суспільство, в якому значну частину від ВВП 
займають інформаційні технології, хоча не зазначають, яку саме та яким є поріг цього 
значення. Крім того визначаються вторинні ознаки інформаційного суспільства – значне 
використання цифрових технологій, велике значення інформації та інформаційних благ, 
таких як зв’язок, віртуальна реальність, інформаційна взаємодія людей, використання 
глобального інформаційного простору. Очевидно, що первинні та вторинні ознаки повинні 
безумовно поєднуватися, про що свідчить приклад Індії, яка останнім часом стала значним 
експортером інформаційних технологій в галузі створення програмних продуктів та 
офшорного програмування, але не може претендувати на роль інформаційного суспільства 
за вторинними ознаками. В той же час на прикладі Індії та України знову прослідковується  
тенденція перетворення відстаючих у розвитку країн, коли вони перетворюються на 
сировинні придатки розвинутих країн заходу, тільки в епоху інформаційного суспільства 
сировиною виступає вже дешева робоча сила у вигляді програмістів офшорних компаній, 
котрі не створюють кінцевого продукту, а лише програмний код, який стає інтелектуальною 
власністю західних компаній, які пізніше збирають його в завершений вигляд, та продають по 
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всьому світу. 
Вперше звернув увагу на зростання важливості інформації та перетворення її на товар 

і владу Деніел Белл у своїй праці «Прихід постіндустріального суспільства» (1973), де він 
розглядав термін «постіндустріальне суспільство». Більше того, він стверджував про перехід 
до нової інформаційної ери, яка базується не на механічній техніці, а на «інтелектуальній 
технології», що дозволяє говорити про новий принцип суспільної організації та соціальні 
зміни» [1, 120-121]. Після цього була спроба Бжезинського запропонувати термін 
«технократичне суспільство», проте останнім часом дослідники визначились з терміном 
інформаційне суспільство у рамках оптимістичної та песимістичної теорії його розвитку. 
Оптимістичний напрямок за Тоффлером, Массудою та іншими дослідниками визначає 
комп’ютеризацію та інформатизацію суспільства як соціальне благо, в рамках створення 
індивідуального комп’ютеризованого робочого місця, кращого самовираження людей, 
підвищення свободи та інших цінностей. У той же час песимістичний розвиток передбачає 
більшу керованість та викривлене сприйняття реальності в межах такого суспільства 
(Лайнон). 

У загальному спостерігаємо два основних підходи до розгляду інформаційного 
суспільства, а саме з точки зору концепції постіндустріального суспільства та концепції 
суспільства суто інформаційного. При цьому вчені оперували достатньо диференційованими 
дефініціями, серед яких постіндустріальне, мережеве, постекономічне, посткапіталістичне, 
постмодерне, постбуржуазне і врешті інформаційне суспільство.  

З економічної точки зору цінним є розгляд інформаційного суспільства в контексті 
розвитку так званої інформаційної економіки як трансформаційного наслідку економічного 
прогресу. Основоположником теорії інформаційної економіки виступає іспанський вчений 
М. Кастельс, який у своїх дослідженнях розділяє зміст дефініцій інформаційного суспільства 
та інформаційної економіки, яка формується в процесі накопичення, обробки та передачі 
інформації, що в свою чергу виступають важливими ознаками того ж інформаційного 
суспільства. Таким чином, інформаційна економіка та інформаційне суспільство є 
нерозривними та тісно пов’язаними процесами, а також стадіальними формами 
інтелектуалізації соціально-економічного розвитку у глобальних масштабах. 

У сучасних умовах уже видно не тільки переваги інформаційного суспільства, але й 
нові проблеми, які воно породжує перед своїми громадянами, що можна бачити на прикладі 
розвинутих країн заходу, в яких відсоток користувачів Інтернет та людей що користуються 
інформаційними технологіями значно зріс останнім часом. Масове використання Інтернет 
означає, що потрібно вживати заходів для боротьби з новими видами злочинів, піратством; 
гостро постають питання захисту приватної інформації й інтелектуальної власності. Крім 
того, інформаційне суспільство може сприяти ізоляції певних верств населення, в деяких 
аспектах поглиблюючи соціальну нерівність. Серйозною проблемою постала залежність 
певного відсотку особливо молодого населення від онлайн-присутності та спілкування, 
зокрема онлайн-ігор, серед яких ММОРПГ (онлайн-стратегії). 

З огляду на потенційні вигоди і загрози, інформаційне суспільство стало ключовою 
темою стратегії XXI століття Європейського Союзу (ЄС). ЄС започаткував низку ініціатив з 
підтримки та поширення нових інформаційних технологій і засобів зв’язку (план дій 
«Електронна Європа») і водночас ухвалив заходи контролю та зменшення ризиків, 
пов’язаних з розвитком інформаційного суспільства, наприклад, план дій для убезпечення 
користування Інтернетом та боротьби з незаконними й шкідливими повідомленнями [2]. 
Ініціативу «Електронна Європа» започаткувала Європейська Комісія в грудні 1999 року та 
підтримала Європейська Рада в Лісабоні в березні 2000 року. Ухвалений пізніше документ 
«Електронна Європа – інформаційне суспільство для всіх» становить частину так званої 
«Лісабонської стратегії», згідно з якою до 2010 року економіка Європейського Союзу має 
стати найконкурентнішою і найдинамічнішою в світі. На шляху до «електронної Європи» 
ініціатива визначила такі ключові цілі: 

- привести цифрові технології та Інтернет до кожного громадянина, в кожну оселю, 
школу, підприємство та державну установу; 

- подолати цифрову «неписьменність» у Європі через культуру підприємництва, 
відкриту до застосування нових інформаційних технологій; 

- забезпечити соціальну лояльність інформаційного суспільства. 
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Щоб виконати ці завдання Комісія ухвалила в травні 2000 року план дій «Електронна 
Європа 2002», а в червні його затвердила Європейська Рада у м. Фейрі (Португалія). Головні 
заходи мали на меті заохочувати користування Інтернетом, робити його дешевшим, 
швидшим та безпечнішим і залучати до цього людські й фінансові ресурси. 

У червні 2001 року додався план дій «Електронна Європа+» для країн-кандидатів, а в 
червні 2002 року Європейська Рада в м. Севільї (Іспанія) ухвалила вже наступний план дій – 
«Електронна Європа 2005» [3]. 

Велику роль у становленні інформаційного суспільства буде відігравати освіта, яка 
безумовно буде трансформуватися під натиском інформаційних технологій. Освіта повинна в 
майбутньому стати одним з фундаментів інформаційного суспільства, який повинен 
закладати його членам навички роботи з інформаційними технологіями. Безумовно велика 
частина освітнього та навчального процесу отримає нові форми внаслідок прогресу в області 
зв’язку та комунікацій. 

До нових видів надання освітніх послуг з використанням інформаційних технологій 
відносяться навчання з віддаленим наданням навчальних матеріалів і перевірка успішності 
(так званий e-learning) та дистанційне навчання. 

Віддалене навчання з наданням власних навчальних матеріалів та їх перевірка 
останнім часом особливо популярні для великих компаній. Найхарактернішими прикладами 
таких проектів є регіональна академія компанії світового лідера на ринку телекомунікацій 
Cisco - Cisco Networking Academy (офіційний web-сайт: http://cisco.netacad.net) та IT академія 
компанії лідера ринку програмного забезпечення та операційних систем Microsoft (офіційний 
web-сайт: http://www.microsoft.com/education/msitacademy/). За бажанням будь-який 
навчальний заклад світу може відкрити на своїй базі подібний навчальний центр за певних 
умов, що диктують ці компанії. 

Безумовними перевагами цієї нової форми навчального процесу є: 
- можливість створення тематичних конференцій та форумів спілкування по вузькій 

спеціалізації навчального процесу (Microsoft TechNet); 
- інтерактивне моделювання в віртуальних лабораторіях навчальних ситуацій та задач 

(Cisco PacketTracer, Microsoft Certification Training); 
- онлайн-тестування та перевірка знань (Cisco Network Academy Courses CCNA, CCNP, 

IT Essentials); 
- регулярне спілкування з однодумцями та участь в конкурсних проектах (Google 

Summer Code, Microsoft Imagine Cup); 
- швидке надання та актуалізація навчальних матеріалів; 
- доступ до навчання людей з обмеженими можливостями. 
Серед недоліків слід відмітити: 
- відсутність живого спілкування «викладач-студент», як наслідок відсутність в процесі 

навчання отримання навичок спілкування і виступу в реальному середовищі; 
- наявність зловживань при тестуванні та сертифікації (допомога третіх осіб, 

користування забороненими матеріалами чи результатами попередніх тестувань); 
Цікавою є послуга сторонньої сертифікації отриманих знань у процесі навчання від 

інших компаній, яка набула великої популярності в останні роки. Найвідомішим таким 
сервісом у світі стала компанія BrainBench (офіційний web-сайт: http://www.brainbench.com). 
На порталі компанії можна пройти сертифікацію з будь-якого предмету не тільки 
комп’ютерної тематики та отримати сертифікат від компанії на певний період. Компанія 
надає платні послуги як сертифікації, так й інформування працедавців, за рахунок чого 
портал набув великої популярності як у людей, які хочуть перевірити свої знання і шукають 
роботу, так і в працедавців. Стороння сертифікація проводиться за курсами і сертифікатам 
усіх великих компаній, які розміщають на сервісі свої тести. Результати тестувань 
дозволяють оцінювати якість навчання в регіональних центрах, хоча якість самих тестувань 
звичайно не завжди є безсумнівною, оскільки при віддалених тестуваннях не можна бути 
впевненим у чесності їх здачі, адже на другому кінці мереженого дроту може знаходитися 
зовсім інша особа, ніж заявлена для здачі. Тому всі мережеві сертифікати видаються тільки 
на якийсь невеликий період від року до трьох та мають меншу вагу та цінність, ніж 
сертифікати, отримані при очній здачі в сертифікаційних центрах. 

http://cisco.netacad.net
http://www.microsoft.com/education/msitacademy/
http://www.brainbench.com
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Щодо інформаційних технологій дистанційного навчання – це технології створення, 
передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу 
дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку. Технології та методи 
дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій можуть широко 
використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в очній, заочній формах навчання, 
екстернаті тощо. Очевидно, що поки не буде розвинуто засобів протидії недолікам 
дистанційного навчання, на даному етапі розвитку буде змішаний процес навчання – 
способи поєднання традиційного навчання та засобів віддаленого надання матеріалів, 
віртуальних інтерактивних засобів моделювання та тестування.  

Висновки з проведеного дослідження. Трансформація освіти в процесі побудови 
інформаційного суспільства буде відбуватись не тільки у вигляді створення нових видів 
освітніх послуг, цей процес буде торкатися усіх аспектів освітнього процесу. Для того щоб 
залишися конкурентоздатними на ринку освітніх послуг навчальним закладам доведеться 
все більше витрачати на інформаційні технології – актуалізацію навчальних програм, 
організацію комп’ютерних класів, закупку та впровадження відповідного спеціалізованого 
програмного забезпечення, організації виходу в Інтернет для навчання та спілкування своїх 
слухачів. На даному етапі цей процес слабко регулюється державними програмами, вага 
яких особливо для країн що розвивається на даному етапі є особливо високою. Адже 
правильна організація освітнього процесу може значно прискорити впровадження 
інформаційних технологій в життя та економічні відносини суспільства, що в свою чергу 
приведе до економічного розвитку та благополуччя держави в ХХІ столітті.  
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 Анотація 
Аналізується процес трансформації освіти та її роль з становленням  

інформаційного суспільства. Розглядаються нові види освітніх послуг та зміна 
освітнього процесу що формуються під впливом інформаційних технологій. 
Висвітлюється закордонний досвід визначення ролі освіти в побудові інформаційного 
суспільства, та можливі вітчизняні шляхи його використання. 

Ключові слова: трансформація освіти, інформаційне суспільство, інформаційні 
технології. 

 
Аннотация 

Анализируется процесс трансформации образования и его роль с становлением 
информационного общества. Рассматриваются новые виды образовательных услуг и 
изменение образовательного процесса которые формируются под влиянием 
информационных технологий. Освещается зарубежный опыт определения роли 
образования в построении информационного общества, и возможные отечественные 
пути его использования. 

Ключевые слова: трансформация образования, информационное общество, 
информационные технологии. 

 
Annotation 

The transformation of education and its role in the formation of information society is 
analyzed. New types of educational services and change the educational process that formed 
under the influence of information technology are viewed. Foreign experience defining the role of 
education in building the information society and possible ways for its domestic use are showing. 

Key words: formation educations, information society, information technology. 
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“Де наша мудрість, загублена заради знань, 

 де наші знання, загублені заради інформації?" 
ТОМАС ЕЛІОТ. 

 
ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ 

 
Постановка проблеми. Проблема пошуку оцінки наукових знань, рівня їх 

використання особливо гостро постала в період переходу світової спільноти до 
інформаційного суспільства. В епоху нової економіки, економіки, що базується на генерації, 
поширенні та використанні знань, власне знання стають капіталом і визначають вартість 
нематеріальних активів компаній, в основі яких є інтелектуальний потенціал. Нова модель 
економічної діяльності базується на знаннях, які формують конкурентні переваги і 
можливості підприємств, а інтелектуальні активи цінуються вище матеріальних. 
Трансформація інтелектуального потенціалу в капітал відбувається за умов його 
затребуваності, яка в свою чергу залежить від макроекономічної ситуації в країні, її 
територіально-галузевої структури, структури зайнятості населення, попиту на інновації, 
готовності до їх впровадження, рівня якості життя, культурного середовища тощо.  

Порівняння економічних досягнень розвинутих країни довели, що природні ресурси 
поступово поступаються своїми лідируючими позиціями у забезпеченні соціально-
економічного процвітання країни, на зміну їм прийшов інтелектуальний капітал. Знання стали 
економічною категорією, а їх капіталізація – одним із важливих факторів, що визначають 
прогрес суспільства. 

Накопичений в Україні протягом останніх років інтелектуальний потенціал в умовах 
ринкових перетворень зазнав значних негативних і незворотних змін, що проявилося у 
відтоку “мізків” з держави, постарінню наукових кадрів, знеціненні цінностей, майновому 
розшаруванню  тощо.  

Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти якості наукових знань, управління 
знаннями в зннаннєвомісткій економіці, особливості їх накопичення та відтворення в умовах 
нової економіки висвітлені у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Д. Белла, 
Ю.М. Бажала, Б.Данилишина, В. Гейця, В. Л. Іноземцева, Я. Жаліла, В.Л. Макарова, Л.О. 
Мусіної, К. Келлі, О.Новикової, Б.Г. Клейнера, Ю.Полунєєва, А.П. Ревенка, Л.І. Федулової та 
інших.  

Однак особливості накопичення знань та їх капіталізація в умовах нової економіки 
недостатньо досліджені в українській економічній думці.  

Перехід економік розвинених країн до економіки, що базується на знаннях, де 
створюються і використовуються знання для прискорення власного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності показав необхідність оцінки діяльності організацій нової економіки, 
які на першому місці мають нематеріальні ресурси: знання, інтелектуальний капітал, 
задоволення інтересів споживачів, соціальний прибуток, організаційну культуру тощо [10, 
с.136]. 

Постановка завдання. Необхідність розгляду невирішених питань стосовно 
капіталізації наукових знань та формування обліку нематеріальних активів в українській 
економіці зумовлюють актуальність теми дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед дамо визначення тому, що ми розуміємо 
під знаннями , які види знань розглядають у новій економіці та які існують можливості 
управління знаннями з метою їх капіталізації. розкриємо особливості їх капіталізації.  

На даний час існує безліч визначень категорії “знання”. Так, академік В.І.Вернадський 
під знанням розумів емпіричний факт [1] за іншими уявленнями [2] – відтворювальні факти, 
ті, які піддаються перевірці та можуть бути використані для подальшого пізнання і разом з 
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тим є особливим видом ідеалізації. Наукові знання відрізняються низкою особливостей: 
специфічністю, конкретністю, емпіричністю, перевіркою та системністю. Знання в останній 
час отримали чуттєву, наочну, художню та абстрактну характеристики [4]. 

Наукові знання в певній мірі можуть бути присвоєні, що відрізняють їх від решти 
суспільних благ. Крім того, знання володіє ще такими особливими характеристиками: 
тривале використання без руйнування та видозміни самих знань, а також виробництво знань 
не завжди містить прогнозовані результати, чи корисність. Відомо також, що знання не до 
кінця можна трансформувати в об’єкт продажі. Тому, що воно володіє унікальними 
властивостями, які не піддають формалізації, оцінці та однозначній інтерпретації. 

Так, за філософським словником, знання – перевірений практикою результат пізнання 
дійсності, вірніше її відображення в мисленні людини, володіння досвідом і розумінням, які є 
вірними і в суб’єктивному і об’єктивному відношенні, на оcнові яких можна побудувати 
судження і висновки, достатньо надійними для їх розгляду як знання [17]. 

Однак, у сучасному трактуванні принципів економіки, що заснована на знаннях, 
тлумачення категорії знання слід доповнити, надати їй економічного змісту, оскільки знання є 
капіталом. Тому, знання – це сукупність збережених в пам’яті людини, або в базах даних 
фактів про деяку предметну сферу, їх взяємозв’язків і правил, які можуть бути використані 
для отримання нових фактів і/або вирішення будь-яких завдань, пов’язаних з різноманітними 
видами інтелектуальної і практичної діяльності людей, чи їх спільнот [12]. 

За Карлом Вігом, західним фахівцем в області управління знаннями, знання 
складається із істин та уявлень, точок зору та концепцій, суджень, висловлювань, 
методологій та ноу-хау [18]. 

Під “науковим знанням” розуміють систему знань про закони природи, суспільства, 
мислення. Наукове знання є результатом відображення дійсності і когнітивною основою 
людської діяльності, воно соціально обумовлене і володіє різною мірою достовірності [13]. 

Особливістю наукових знань у новій економіці є те, що враховується така компонента 
знання як думки та інтелектуальні навички людини, які не піддаються формалізації. 
Необхідно враховувати також і те, що знання постійно оновлюються і потребують 
вироблення мобільності та гнучкості у його носія. Крім того, знанням властиво старіти, і 
старіння в наш час пришвидшується у зв’язку із новими дослідженнями, впровадженням 
інновацій тощо. Тому на перше місце в економіці, яка ґрунтується на знаннях, виходять 
процеси генерації, передачі, обміну та капіталізації та споживання знань.  

За підходом окремих вчених, знання постають як формалізовані продукти 
інтелектуальної діяльності. Їм властивий процес накопичення, патентування, збереження, 
інтеграції та подальшого використання, тобто процес управління знаннями [15].  

Наукові знання в певній мірі можуть бути присвоєні, що відрізняють їх від решти 
суспільних благ. Крім того, знання володіє ще такими характеристиками: тривале 
використання без руйнування та видозміни самих знань, а також виробництво знань не 
завжди містить прогнозовані результати, чи корисність. Крім того, знання не до кінця можна 
трансформувати в об’єкт продажі. Узагальнивши всі ці ознаки, виділимо певні 
характеристики знань: внутрішня інтерпретація, структурованість, зв’язаність, активність. На 
основі поєднання цих та інших властивостей виділяють такі типи знань: 

• базові (фундаментальні) знання (deep knowledge) — систематизовані знання, 
засновані на моделі, що описує всі значні аспекти деякої предметної сфени, які розглядають 
її сутності, їх властивості і різноманітні зв’язки між ними;  

• компілятивні знання (compiled knowledge) — знання, отримані на основі вже 
відомих знань, шляхом їх структурування і/або систематизації в формі, необхідній для їх 
використання в нових цілях;  

• неповні знання (incomplete knowledge) — знання, з яких не можуть бути отримані 
значні факти в даній  предметній сфері; 

• нечіткі знання (fuzzy knowledge) — знання, засновані на нечіткій логіці; 
• поверхові знання (surface knowledge) — неповні, фрагментарні знання, часто 

пов’язані с недостатньою вивченістю предметної сфери. Однак, такі знання можуть бути  
успішно використані в окремих випадках; 

• предметні знання (domain knowledge) — знання, які відносяться до конкретної 
вузької сфери предметної області; 
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• процедурні знання (procedural knowledge) — знання, втілені у комп’ютерних 
програмах для вирішення тих чи інших задач [12]. 

Крім того, все людське знання прийнято поділяти на два основні його типи: 1) 
формалізоване, яке виражене правильною літературною мовою, формулами, конкретними 
характеристиками, інструкціями та ін., завдяки чому цей тип знання може легко 
передаватися від одного індивіда до іншого; 2) неформалізоване, що важко піддається 
вербалізації; це особисте знання, результат індивідуального досвіду, що включає такі 
розмиті поняття, як особисте переконання, думки та систему цінностей [14, с.166]. 

Отже, процес здобуття цінності із знань потребує нового підходу до організації знань. 
Як стверджують науковці, знання стає найбільш цінним в момент його передачі [15].  

Аналіз змісту, специфіки і характеру використання знань дозволив Б. Мільнеру 
виділити такі види знань: процедурні, декларативні, епізодичні, евристичні та мета-знання. 
Процедурні – це такі знання, які застосовують для удосконалення дій і відповідають на 
питання як діяти. Декларативні знання мають справу із описанням, інформацією та 
відповідають на питання що  робити. Епізодичні знання використовують виходячи із 
схожості ситуації, аналогічності тематики попередніх епізодів, подій та які зберігаються, 
узагальнюються  і знову застосовуються в новій ситуації. Евристичні знання відносяться до 
практичних правил із власного досвіду і дозволяють визначити різницю між фахівцем і 
новачком. Мета-знання – це знання про способи і методи пошуку і переробки інформації, 
прийняття рішень  про те, коли необхідно застосовувати той, чи інший тип знань. Мета-
знання характеризуються більш високим рівнем абстракції у порівнянні з епізодичним, 
процедурним і декларативним знаннями [10, c.135]. 

Існування такої різноманітності знань пов’язана із особливостями його використання і 
що важливо, можливостям перетворення знання у капітал в умовах нової економіки. Як 
стверджує Андре Горц, інформатизація підвищила цінність саме незамінного, непідвласного 
формалізації знання. Зростає попит на знання, засновані на досвіді, на здатності до 
орієнтації, самоорганізації. Іншими словами на форми живого знання, які набувають в 
спілкуванні, у повсякденній культурі [3].  

У контексті інтеграції України до Європейського Союзу важливим є класифікація знань, 
яка розроблена експертами Єврокомісії: 

- наукові знання, що сформувалися в університетах, державних науково-дослідних 
інститутах і приватному корпоративному секторі досліджень і розробок; 

- технічні (технологічні) знання, основними постачальниками є компанії 
підприємницького сектора, що проводять власні дослідження і розробки, інститути 
підприємницького сектора і державні наукові заклади, університети, а також дослідницька 
активність в нових підприємницьких структурах, що виникають при створенні нового бізнесу, 
а також в якості побічного продукту досліджень; 

- інновації, що здійснюються компаніями підприємницького сектору; 
- інтелектуальний капітал, що створюється в результаті діяльності університетів з 

підготовки спеціалістів і кадрів вищої класифікації, в процесі досліджень в державному і 
підприємницького секторах, а також в інших спеціалізованих закладах вищої професійної 
освіти; 

- інформаційно-комунікаційні технології, що створюються в корпоративному секторі і 
поширюються в результаті їх застосування у діяльності мережевих структур [10, с.129-130]. 

Головною ж особливістю знання в умовах нової економіки є його властивість 
капіталізуватися. 

Термін “капіталізація” у економічній літературі має декілька значень: 
1) перетворення частини прибутку або всього прибутку в додану вартість, додані 

фактори виробництва (засоби праці, предмети праці, трудовий капітал  тощо); 
2) оцінка вартості фірми на основі її основного та оборотного капіталів; 
3) оцінка вартості фірми на основі ринкової вартості її акцій та облігацій;  
4) визначення вартості фірми на основі щорічного прибутку [13]. 
Під “капіталізацією знань” розуміють процес реалізації об’єктів інтелектуальної 

власності із перенесенням вартості нематеріальних об’єктів на вартість продукції, що 
виробляється [5]. Крім того, капіталізація знань є основним принципом функціонування нової 
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економіки в постіндустріальну епоху розвитку суспільства, а також передбачає процес 
управління знаннями.  

Щодо капіталізації знань, то сьогодні вона наштовхується на нові межі. Всіляке 
формалізоване знання може бути остаточно відділене від свого матеріального й людського 
носія, практично розмножено в цифровій формі і без обмежень використано в універсальних 
машинах. А його суспільна корисність зростатиме в залежності його поширення. Однак, 
товарна вартість в міру його розповсюдження знижується, наближаючись до нуля, тобто 
воно  стає загально доступним [3].  

Тому надзвичайно важливо капіталізувати знання, щоб воно відповідало важливим 
умовам, за яких капітал існує і функціонує як капітал у індустріальній економіці. Тобто, 
знання повинне економити більше праці, ніж коштувало його придбання; праця його 
реалізації повинна контролюватися капіталом; воно повинно ставати виключно власністю 
фірми яка реалізує його в своїх матеріальних, чи нематеріальних товарах [3].  

Як зазначає А. Горц, принципова різниця нової форми капіталу полягає в тому, що 
спочатку воно накопичується і виробляється не для того, щоб бути, чи залишатися 
приватною власністю. Навпаки, знання доповнюються новими знаннями, коли їх 
використовують і передають іншим. Знання генеруються з метою першочергового 
задоволення гострої потреби в знаннях [3].  

Як зазначає Б.Мільнер, людський капітал і капітал знань невіддільні, при цьому 
людський капітал здатний отримувати цінності не лише із знань, якими володіє, а й із 
способу свого впливу на них. Величезними перевагами людського капіталу є здатність до 
емоцій та інтуїції [10, c.134]. 

Важливим питанням з огляду на вищезазначене, є сучасні підходи до оцінки знань, з 
метою управління ним і підвищенням капіталізації. Оскільки, знання з одного боку, продукт 
приватний, який можна присвоювати, а з іншого – суспільний, тобто такий, що належить всім, 
то у науковій літературі сформувалися такі два основні підходи до вимірюванню знань: 1) 
затратний (за затратами на їх виробництво, витрати на дослідження і розробки, на вищу 
освіту, на програмне забезпечення тощо); 2) ринковий (за ринковою вартістю реалізованих 
знань) [9]. 

Складність оцінки знань полягає у труднощах врахування дії факторів, основними з 
яких є людський фактор, процеси, технології, рівні умови і можливості [10, с.135].  

Однак, у зв’язку із активним поширенням нових знань зростає потреба у формалізації 
вимірювання нематеріальних активів. У економічній літературі висвітлений 
загальноприйнятий спосіб вимірювання інтелектуального капіталу: q-індекс Дж. Тоббіна. Він 
розраховується як відношення ринкової вартості компанії (добуток ціни акцій на кількість 
акцій) до суми , яку слід витратити на заміщення фізичних активів (в деяких випадках на 
балансову вартість компаній) [10, с.136].  

Крім того, для кількісного виміру знань використовують ще такі чотири методи оцінки: 
1) прямого інтелектуального капіталу (відображають вартість нематеріальних активів 

за їх компонентами); 
2) капіталізація ринку (такі оцінки розраховуються в результаті визначення різниці 

між ринковою капіталізацією компанії та вартості цінних паперів її акціонерів. Один з підходів 
– визначення відношення ринкової ціни (акції) до її бухгалтерської оцінки. Другий – 
відношення ринкової вартості цінних паперів фірми до відновлюваної вартості її активів); 

3) окупність активів (фокусується на середній величині доходів від нематеріальних 
активів. Отримані до сплати податків доходи компанії діляться на середню величину 
матеріальних активів. Результат порівнюється із середнім об’ємом продукції компанії, а 
різниця множиться на середню величину матеріальних активів, щоб отримати середній 
річний дохід від нематеріальних активів); 

4) лічильних карт (визначаються різноманітні індикатори або показники ряду 
компонентів нематеріальних активів, які можуть бути наведені у вигляді числових лічильних 
карт, а також графічно) [10, с.136]. 

Крім того, в фаховій літературі зустрічаються інші методи оцінки інтелектуального 
капіталу, в основному це якісні оцінки: інформаційний менеджмент тощо. Метою сучасного 
менеджменту є капіталізація знань, що  досягається як шляхом розвитку людського капіталу 
компаній, установ, так і ефективним інформаційним менеджментом, тобто управлінням 
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структурним капіталом (патенти, ліцензії, торговельні марки, організаційну структуру, бази 
даних, електронні мережі) [7]. 

Розрахунки коефіцієнту Тоббіна для комплексної оцінки інтелектуального капіталу 
українських підприємств не проводилися. У науковій літературі наводяться дані розрахунку 
даного коефіцієнта лише для американських, європейських та російських підприємств. Слід 
зазначити, що складність проведення такої оцінки в українській економіці викликана 
недостатньою увагою підприємств до власних інтелектуальних активів, а також відсутність їх 
статистичного обліку (особливо це стосується банків та бюджетних установ). Окремі спроби 
часткового дослідження інтелектуального потенціалу українськими науковцями вітчизняних 
підприємств показала, що Україна характеризується низьким рівнем капіталізації 
інтелектуального потенціалу.  

Як зазначає І.О. Курило, стримує накопичення інтелектуального капіталу в Україні 
порівняно низький попит на висококваліфікованих працівників, дефіцит робочих місць високої 
освітньої ємності [8]. 

Формула капіталізації інтелекту в ринковій економіці означає перетворення кваліфікації 
кадрів в набір ліцензій и сертифікатів, цінних знаний и технологічних досягнень – в права 
інтелектуальної власності, а наукової репутації творчих колективів – в бренди, що 
стимулюють інвестиції в інновації [11]. 

На основі теоретичного узагальнення і систематизації наукових розвідок, пропонуємо 
модель формування прибутку в процесі капіталізації знань, яка наведена на рис.1. 

 
Рис.1. Модель формування прибутку в процесі капіталізації знань* 

                 *Власна розробка 

Щодо капіталізації знань, то на думку Л.Федулової, додержання умов ефективного 
використання знань вимагає відповідного їх ресурсного забезпечення, в тому числі і 
фінансування всіх ланок інноваційної системи. Тобто, у цій системі повинні бути закладені 
умови для інвестування її розвитку, які передбачають взаємозалежність підготовчих стадій 
придбання знань (середньої, вищої освіти) зі стадіями наукових досліджень і розробок та 
дифузією їхніх результатів у сферах економіки [16, с.96].  

Підсумовуючи зазначимо, що в сучасних умовах формування економіки знань в Україні 
та інтеграції її у європейський науково-технічний простір головними проблемами є 
перетворення існуючого інтелектуального потенціалу в капітал. З цією метою слід розробити 
дієвий механізм капіталізації знань і формування сучасних інститутів економіки знань, які би 
відповідали світовим нормам і враховували національні особливості інституту 
інтелектуальної власності. Для статистичного супроводу нагальним питанням є розробка 
системи показників і методи кількісного виміру знань, на основі яких можна було б визначати 
розриви між країнами, а також детермінувати тенденції їхнього росту. Погоджуємося із 

Знання як об’єкт інтелектуального капіталу 
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думкою Б. Мільнера про доцільність вивчення  ступінь впливу окремих видів знань на 
економічне зростання, а також тих чи інших факторів економічного росту на еволюцію знань. 

Узагальнюючи наше дослідження, виділимо проблеми капіталізації знань в Україні: 
незапитаність розробок українських вчених в державі призводять до їх реалізації за 
кордоном. Відповідно капіталізація цінних знань здійснюється за межами нашої держави. 
Таким чином Україна стає інтелектуальним донором для світових технологічних лідерів.  

Враховуючи інтеграцію нашої держави до європейської спільноти, вважаємо за 
доцільне сприяти ширшому залученню вітчизняного інтелектуального капіталу до 
Європейських інноваційних програм: 7-a рамкової програми, PRO INNO Europe тощо. 
Оскільки формування спільних проектів дозволить підвищити рівень українських розробок, 
дасть можливість вивчити іноземний досвід та ефективніше інтегруватися у світовий 
інтелектуальний простір. 

Крім того важливим завданням для українських регіонів з метою ефективного 
використання, збереження та примноження інтелектуального капіталу є: 

• удосконалення законодавства в частині науково-технічної та інноваційної політики. 
• покращання статистичного супроводу для розрахунків показників капіталізації та 

інших (зведений баланс по підприємствам по регіону тощо). 
• розробка альтернативних та удосконалення існуючих методик оцінки 

інтелектуального капіталу. 
Накопичення інтелектуального капіталу, підвищення його капіталізації останнім часом 

стає головним питанням не лише при управлінні знаннями, а й в управлінні регіоном. 
Висновки з проведеного дослідження. У сучасному регіональному менеджменті 

питання підвищення капіталізації регіонів (ріст вартості активів, розташованих на території 
даного регіону) через капіталізацію знань (як нематеріальних активів) повинне бути у центрі 
уваги, враховуючи те, що в економіці знань дієвими є інші чинники, ніж в період 
індустріальної економіки.  

В.М. Княгінін головними факторами капіталізації регіону вважає територію, активи, 
ринки, інститути. Оскільки найбільш інертними чинниками він вважає територію та активи, то 
головну увагу слід скеровувати саме на підвищення капіталізації всіх активів на території 
регіону [6]. Слід концентрувати активи у регіонах, оскільки їх сукупність позитивно 
впливатиме на капіталізацію регіонів 

Яким чином підвищення капіталізації регіонів сприятиме зростанню вартості знань? 
Тільки залучення мобільних активів: носіїв інтелекту, створивши їм належні умови для 
реалізації творчих здібностей і набутих знань,  дозволить примножити і створювати нові 
знання, які набудуть більшої капіталізації при раціональному управлінню ними. 

 
Бібліографічний список 

 
1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Пространство и время в неживой и 

живой природе / В.И. Вернадский/ - Кн.1, Наука, М., 1975, с. 76 
2. Герасимов И.Г.  Научное исследование / И.Г.  Герасимов /Политиздат, М., 1972, 

279 с. 
3. Горц А. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний /А. Горц/ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawfirm.ru/article/print.php?id=292 
4. Джахая Л.Г.  Наука и искусство. / Л.Г.  Джахая / «Хеловнеба», Тбилиси, 1977, 137с. 
5. Забелина И.Н. Социально-экономическое содержание и роль интеллектуальной 

собственности в инновационной экономике : автореферат дис. на соиск. научн. степени 
к.э.н. : спец. 08.00.01 “Экономическая теория” / И.Н. Забелина. – г.Орел, 2006 – 24с. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ostu.ru/upk/avtoreferat/zabelina.doc 

6. Княгинин В.Н. Капитализация регионов: проблемы, задачи, механизмы / В.Н 
Княгинин / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.csr-
nw.ru/content/data/article/file/st45_605.pdf 

7. Краян В. Знания в контексте стратегии / В. Краян / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.m21.com.ua/index.php?d_id=55 

http://www.lawfirm.ru/article/print.php?id=292
http://www.ostu.ru/upk/avtoreferat/zabelina.doc
http://www.csr
http://www.m21.com.ua/index.php?d_id=55


ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 30 

8. Курило І.О. Становлення нового “класу знання” в Україні / І.О. Курило / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-4/103-
4_13.pdf 

9. Макаров В.Л. Экономика знаний: уроки для России [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: vivovoco.rsl.ru/vv/journal/vran/session/vran5.htm 

10. Мильнер Б. Управление интеллектуальными ресурсами // Б.Мильнер ; – 2008. –– 
[129-140] c. (Вопросы экономики ; №7). 

11. Рубанов В. А. Основы стратегии государственной поддержки экспорта высоких 
технологий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nir-
ran.ru/club/strategy/detail.php?ID=2780 

12. Словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://slovari.yandex.ru/dict/informatica/article/info/info-
005.htm?text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

13. Словарь экономический [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RNgz,tul!ntgtol 

14. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України : в 3 т. / [За ред. 
акад. НАН України В.М. Гейця, акад. НАН України В.П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України 
Б.Є. Кваснюка] – К.: Фенікс, 2007. – Т.1.: Економіка знань – модернізаційний проект України. – 
2007. – 544с. 

15. Управление знаниями в условиях новой экономики / [Кравец И., Семенова М., 
Дугина И. и др.] : под ред. М. Шиверских. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.buk.irk.ru/exp_seminar/4/doc1.pdf 

16. Федулова Л.І. Державна політика в національній інноваційній системі: стабільність 
зберігається / Л.І. Федулова/ 2008 – [90-103] c. (Актуальні проблеми економіки ; №4). 

17. Философский энциклопедический словарь, ИНФРА-М, 1999. 
18. Wiig K. Knowledge Management Foundation. – Arlington: Schema Press. – 1993.   
 

Анотація 
У публікації розкриті теоретико-прикладні основи оцінки людського капіталу через 

капіталізацію наукових знань. Здійснено огляд існуючих методів оцінки інтелектуального 
капіталу. Особлива увага приділена розрахунку q-індексу Дж. Тоббіна, як найбільш 
поширеного показника капіталізації нематеріальних активів. Обґрунтована доцільність й 
необхідність оцінки рівня капіталізації знань вітчизняних підприємств. Запропоновано 
розробити дієвий механізм капіталізації знань. 

Ключові слова: капіталізація, знання, інтелектуальний капітал 
 

Аннотация 
Раскрыты теоретико-прикладные основы оценки человеческого капитала через 

капитализацию научных знаний. Осуществлен обзор существующих методов оценки 
интеллектуального капитала. Особенное внимание уделено расчету q-индекса Дж. Тоббина, 
как наиболее распространенного показателя капитализации невещественных активов. 
Обоснованная целесообразность и необходимость оценки уровня капитализации знаний 
отечественных предприятий. Предложено разработать действенный механизм 
капитализации знаний. 

Ключевые слова: капитализация, знания, интеллектуальный капитал 
 

Annotation 
In the publication the theoretical-applied bases of an estimation of the human capital through 

capitalization of scientific knowledge are opened. The review of existing methods of an estimation 
of the intellectual capital is carried out. The special attention calculation of a q-index of J. Tobbin’s, 
as most widespread indicator of capitalization of non-material actives is given. Well-founded 
expediency and necessity of realization of an estimation of level of capitalization of knowledge of 
the domestic enterprises is grounded. It is suggested to develop the effective mechanism of 
capitalization of knowledge. 

Keywords: capitalization, knowledge, intellectual capital 
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МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ 
АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Вирішення актуальних проблем забезпечення належної якості 

життя населення, що є кінцевою метою діяльності державних та регіональних органів 
управління, вимагає ґрунтовного наукового аналізу стану й розвитку головних її чинників: 
економічного становища, демографічної ситуації, соціального розвитку та стану довкілля. 
Стан здоров’я населення та рівень його освіти, які є одними з найважливіших індикаторів 
якості життя, значною мірою залежать від розвитку та функціонування соціальної сфери 
регіону. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку соціальної сфери 
перебувають у фокусі наукової уваги значної частини економістів, державних управлінців, 
соціологів, географів, філософів та інших науковців. З-поміж них виокремимо Алимова О.М., 
Барановського М., Богиню Д.П., Борщевського П.П., Бугуцького О.А., Вдовиченка М.Х., 
Куценко В.І., Лібанову Е.М., Новікова В.М., Орлатого М.К., Осадчу Г.І., Остафійчука Я.В., 
Пирожкова С.І., Пищуліну О. , Прокопишак К.В., Проскурякова В.М., Семів Л. К., Стешенко 
В.С., Тощенка Ж.Т., Шепотько Л.О., Шпильову Ю.Б., Ягодку А.С., Ярему Б.П. У їх працях 
висвітлено теоретико-методологічні питання розвитку соціальної сфери загалом та окремих 
її складових, аспекти розв’язання економічних та соціально-демографічних проблем її 
розвитку. Проте актуальним залишається питання впливу міграційного чинника на розвиток 
соціальної сфери та окремих її складових. 

Постановка завдання: оцінити асиметричність розвитку соціальної сфери регіонів 
України та виявити взаємозв’язки між міграційними процесами та головними структурними 
складовими соціальної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна сфера – це сфера діяльності, яка 
забезпечує загальний рівень життя громадян, сприяє зростанню їх добробуту, задовольняє 
різноманітні потреби як суспільства, так і кожного окремого громадянина (матеріальні, 
духовні, культурні, побутові), дозволяє реалізувати здібності та інтереси тих же громадян і 
тим самим сприяє відтворенню людини і зростанню благополуччя в державі [16, с. 5]. 

Не аналізуючи підходи до розуміння компонентної структури соціальної сфери, у 
наступному використовуватимемо позицію ряду авторів1, що виділяють у її структурі 
соціально-культурну (освіта, культура і мистецтво, охорона здоров’я і соціальне 
забезпечення, засоби масової інформації) та матеріально-побутову (торгівля, громадське 
харчування, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування) сфери.  

Виходячи з цього для оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіонів України, 
виокремимо такі її головні елементи: охорона здоров’я, освіта, житло, житлово-комунальне 
господарство, транспортне обслуговування і зв’язок, торгівля, громадське харчування, 
побутове обслуговування, культура і мистецтво, спорт, наука, соціальне обслуговування і 
соціальна робота (табл. 1). Кожен із наведених елементів можна описати низкою кількісних 
та якісних показників. Проте детальна їх характеристика та комплексний аналіз може бути 
основою окремого наукового дослідження. Для досягнення цілей даної статті доцільно 
вибрати окремі найважливіші, на нашу думку, структурні складові, що репрезентуватимуть 
загальний рівень розвитку соціальної сфери регіонів України. 
                                                
1 такої думки дотримуються Куценко В.І., Остафійчук Я.В., Дорогунцов С.І., Заєць Т.А., Пітюренко Ю.І., 
Клиновий Д.В., Пепа Т.В. [16] 
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Таблиця 1 
Критерії та показники оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіону 

 
Сфера Критерій Показник 

- кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 000 
осіб населення  

Охорона 
здоров’я 

- забезпеченість населення 
стаціонарною медичною допомогою 

- кількість середнього медичного персоналу, на 
10 000 осіб населення 

- наповнюваність дошкільних закладів 
освіти (ДЗО) 

- охоплення дітей ДЗО, % Освіта 

- наповнюваність загальноосвітніх 
шкіл 

- кількість учнів, у розрахунку на 1 вчителя 

- забезпеченість населення житлом, м2 загальної 
площі в середньому на 1 особу 

Житло - забезпеченість населення житлом 

- введення в експлуатацію житла, м2 на 1000 ос. 
Зв’язок - забезпеченість населення 

стаціонарними телефонами 
- забезпеченість основними домашніми 
телефонними апаратами на 100 сімей 

Культура і 
мистецтво 

- забезпеченість населення 
закладами культури і мистецтва 

- театри та музеї, од. на 100 000 осіб 

 
Оскільки відібрані показники для оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіону 

мають різну розмірність, необхідно провести нормування їх значень.  
Для цього доцільно використати стандартний підхід нормування за такими формулами: 
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для стимулянтів та 
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ij x
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x =€     (2) 

для дестимулянтів (показник кількості учнів),  
де і – номер об’єкту (регіону), j – номер ознаки (показника), m – кількість об’єктів 

(регіонів). (Для стимулянтів більше значення показника відповідає більшому нормованому 
значенню ознаки, а більше значення показника-дестимулянта – меншому нормованому 
значенню ознаки.)  

Використовуючи відповідні значення обраних показників здійснено територіальну оцінку 
рівня розвитку соціальної сфери України за окремими аспектами її найважливіших складових 
(див. рис. 1). У сфері охорони здоров’я (за забезпеченістю населення стаціонарною 
медичною допомогою) найвищий рівень розвитку мають Київ, Чернівецька, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська та Харківська області, найнижчий – Миколаївська, Херсонська, 
Київська і Закарпатська області. Рівень розвитку освіти є найвищим у Києві, Севастополі, 
Харківській та Донецькій областях, низьким – у західних Івано-Франківській, Закарпатській, 
Рівненській та Волинській областях. Значною мірою через нерівномірність розподілу вищих 
навчальних закладів, значення цього індексу в територіальному розрізі коливається у 
великому діапазоні (0,66-1,86). Індекс розвитку житлової сфери має значення від 0,70 
(Донецька) до 2,17 (Київська обл.), що засвідчує відповідну високу асиметричність регіонів 
України. А саме, високий рівень розвитку житлової сфери мають Київ, Чернівецька, Івано-
Франківська та Одеська області, низький –Донецька і Луганська, Запорізька й 
Дніпропетровська, а також Миколаївська і Рівненська області. 

Для проведення загальної характеристики рівень розвитку соціальної сфери України 
обчислено відповідний узагальнюючий індекс за формулою: 
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де n – кількість показників (8). 
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Рис. 1. Рівень розвитку соціальної сфери регіонів України (2008) 

 
Як видно з рис. 1, найвищий рівень розвитку соціальної сфери (ІРСС) у м. Києві, 

Севастополі та Київській області (значення відповідних індексів 1,67, 1,24 і 1,22). Високий 
рівень характерний для Одеської, Чернігівської, Кіровоградської та Тернопільської областей. 
Дещо вищі за середні значення ІРСС мають Харківська, центрально українські Черкаська й 
Полтавська, та прикарпатські (крім Закарпатської) області України. Загалом відзначимо 
зниження ІРСС у відцентровому напрямку. Найнижчими вони є у південних Миколаївській 
(0,78) та Херсонській (0,88), у західно-поліських Рівненській (0,82), Волинській (0,84) та 
Житомирській (0,86), у східних Луганській (0,86) та Донецькій (0,87) областях. 

Найбільші відмінності у значеннях обчисленого індексу розвитку соціальної сфери 
спричинені в основному відхиленнями у житловій та культурній складовій соціальної сфери.  

Одним із чинників асиметрії соціальної сфери доцільно розглядати міграційні процеси. 
Як зазначалося у попередніх дослідженнях [15], саме міграції, як стаціонарні, так і 
маятникові, виразно ілюструють асиметрію розвитку поселень, зокрема у соціальній сфері 
регіону-донора та регіону-реципієнта мігрантів.  

Статистичні дані свідчать, що сумарні обсяги міжрегіональної та зовнішньої міграцій 
населення України у 2008 р. склали 733 150 ос. (1,6 % населення України), левова частка з 
них (673 467 ос.) – міжрегіональні мігранти (91,9 %). 

Адекватна оцінка впливу міграцій на розвиток соціальної сфери ускладнюється 
недосконалістю офіційної статистичної інформації про кількісні та якісні характеристики 
міграцій – обсяги, внутрішню структуру, географію, особливо стосовно міждержавної та 
маятникової міграції. Для оцінювання впливу міграційного чинника на рівень розвитку 
соціальної сфери України, варто розглядати показники як міжрегіональної, так і 
міждержавної міграцій населення. На поданій нижче картосхемі (рис. 2) наведено сальдо 
сумарної міграції та чисельність прибулих і вибулих у регіони міжрегіональних та зовнішніх 
мігрантів. 
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Рис. 2. Міжрегіональна та міждержавна міграція в Україні 

 
В результати аналізу офіційних статистичних даних щодо міжрегіональної та 

міждержавної міграцій, виокремлено деякі регіональні особливості. 
Найвищим міграційне сальдо є в Києві, Севастополі, АР Крим, Одеській та Харківській 

областях. Лише 8 з 27 регіонів (в т.ч. 2 міста) мають додатне сальдо міграцій, враховуючи 
переважання міжрегіональних міграцій, робимо висновок про своєрідну «поляризацію» 
населення до вищезазначених регіонів.  

Найбільша міграційна активність притаманна Києву, південним і східним регіонам 
України, найменша – прикарпатським (крім Львівської), Кіровоградській та Миколаївській і 
Херсонській областям. Кіровоградська та Херсонська області мають найбільше негативне 
сальдо міграцій – -3,9 і -2,5 відповідно. 

Розглянемо окремі аспекти впливу міграцій на розвиток соціальної сфери. 
Міграційні аспекти асиметрії сфери охорони здоров’я пов’язані передусім із відтоком 

медичних кадрів: лікарів та середнього медичного персоналу.  
Зрозуміло, що завдяки міжнародній міграції працівників охорони здоров’я до України 

надходять значні грошові кошти від українських мігрантів. Як слушно зауважує О. Левицька [8], 
це може двояко відобразитись на розвиткові СОЗ: «з одного боку, медичні фахівці, отримавши 
досить високу кваліфікацію і досвід роботи, можуть повернутися до України (реемігрувати) та 
підвищити кадровий потенціал галузі; з іншого – якщо велика кількість лікарів і медичних сестер 
залишає країну (що є особливо характерним для України), то держава не одержує назад тих 
коштів, які вклала у навчання даних фахівців, стаючи мимовільним донором (експортером) 
робочої сили для інших, як правило, розвинутих країн. Проте найбільш руйнівним наслідком є не 
фінансові втрати. В умовах слабкої системи охорони здоров’я витік кадрових ресурсів може 
поставити медичну галузь на грань розвалу, що спричинить втрату людських життів. За цих 
обставин міжнародна міграція перетворюється із втрати працівників охорони здоров’я у втрату 
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людських життів» [8, с. 570]. 
За повідомленням тодішнього заступника міністра охорони здоров’я Валерія Бідного, 

«протягом 2008 року з України на роботу за кордон виїхало біля 6 тисяч лікарів, в чию освіту та 
розвиток держава вклала значні інвестиції» [17]. Більше того, за останні 5-6 років галузь 
втратила понад 47 тисяч медсестер. Додаткову тривогу за ситуацію в медицині у фахівців 
викликає процес старіння медсестринського персоналу. Так, упродовж 2006 р. кількість осіб 
пенсійного віку серед працюючих спеціалістів середньої ланки зросла з 12,6 до 13,8%, а в 
деяких регіонах – до 20% [13]. 

Дещо помилковою є думка про перенасиченість СОЗ кадрами: за словами Л. Пиріг, 
доцільніше говорити про «нерівномірний розподіл медичних працівників за спеціальностями, 
регіонами і типом закладу (посади укомплектовані в середньому лише на 80,3%), що значною 
мірою зумовлено внутрішньою і зовнішньою трудовою міграцією» [12]. 

Іншою галуззю (складовою) соціальної сфери, що найбільше відчуває вплив 
міграційних процесів є освіта та наука. З огляду на суперечливість наслідків освітньої та 
наукової міграції, їхній вплив на розвиток вітчизняної освіти й науки є неоднозначним. 

Говорячи про зовнішню міграцію, загальновідомим є негативне сальдо міграцій 
працівників науки та освіти в Україні. Зокрема, за офіційними статистичними даними, 
протягом періоду 2004-2008 рр. за кордон виїхали 39 докторів наук. При цьому 
найпривабливішими країнами для них були Російська Федерація (виїхало 10 докторів наук), 
Німеччина (7), Сполучені Штати Америки та Республіки Польща (по 6). Із загального числа 
науковців з науковим ступенем доктора наук, що емігрували, 34 мали вчене звання: 
професора – 14 осіб, доцента – 8 та старшого наукового співробітника – 12 осіб. [5]. За 
період незалежності України країну залишили 675 докторів наук: з 1991 до 2001 року – 500, у 
2001-2006 рр. – 96, у 2007 р. – 4 та у 2008 р. – 8.  

Якщо говорити про кандидатів наук, то за період із 1996 р. емігрували 1151 науковців (у 
2007 р. – 48 кандидатів наук). Також на постійне місце проживання за кордон протягом 
останніх 15 років виїхала значна частина співробітників Національної академії наук України – 
600 чоловік (з них 105 докторів та 327 кандидатів) [3; 18; 9]. 

Відтік кваліфікованих наукових кадрів спричиняє деформацію структури наукового 
комплексу країни та її регіонів, ставить під загрозу розвиток вітчизняної науки. 

Відповідно даних Світового звіту про освіту 2007 р., кількість українців, які навчались за 
кордоном, становила 26 879 осіб (1% від загальної кількості студентів). З них найбільша 
кількість студентів навчалась в Німеччині – 8455 студ., Росії – 6922 студ., Польщі – 2470 
студ., США – 1912 студ., Угорщині – 1294 студ. Тоді як в цей період в Україні навчалось 
23 259 зарубіжних студентів, що на 362 студ. менше, ніж мігрувало за освітнім фактором в 
інші країни [4; 14].  

На початок 2008/09 н. р. у 204 українських ВНЗ вищу освіту здобувають 35599 громадян 
з 131 країн світу. При цьому в останні роки кількість зарубіжних студентів, котрі навчаються в 
Україні, постійно збільшується. У 2009 році понад 200 українських вищих навчальних 
закладів здійснювали підготовку 43 тисяч зарубіжних студентів із 133 країн світу, що на 3 
тисячі більше, ніж торік. Це дозволило заробити 80 мільйонів доларів США, а також 
забезпечити роботою 4 тисячі викладачів [6; 14]. 

Оцінюючи асиметрію розвитку освітньої сфери, відзначимо вагомий вплив маятникової 
міжрегіональної освітньої міграції. Значна частка студентів здобуває освіту не в регіоні 
постійного проживання, тим самим створюючи навантаження на окремі складові соціальної 
сфери. Крім того, важливим аспектом впливу міграційного чинника та освітню сферу є 
маятникова міграція сільської молоді у міста всередині самого регіону (області). 
Найважливішими освітніми центрами в Україні залишаються усі міста-мільйонники та Львів. 

Щодо впливу міграцій на житлову сферу, передусім зауважимо, що значна частина 
переказів українських заробітчан спрямовується на придбання (будівництво, ремонт) житла 
та поліпшення побутових умов, проте це стосується виключно приватного сектору. Поряд з 
цим, інтенсивне надходження міграційних коштів є однією з умов підтримування високого 
рівня цін на житло в регіонах трудової еміграції, що ускладнює розв’язання житлових 
проблем для корінного населення. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 36 

Іншим аспектом взаємозв’язку житлової сфери та міграцій є те, що значні темпи 
будівництва в окремих регіонах країни (див. рис. 1) забезпечуються завдяки використанню 
праці трудових мігрантів з інших регіонів України. 

Маятникова міграція, зокрема щоденна, чинить суттєвий вплив на транспортне 
обслуговування. Обсяг потоків маятникових міграцій залежить від часу доїзду на роботу 
(додому), який складає в середньому 45-60 хвилин та від радіуса впливу ринку праці 
(навчання), який в залежності від людності міста може сягати 120 км [7]. Переповненість 
приміського пасажирського транспорту, насиченість міст автотранспортом та пов’язана з цим 
якість атмосферного повітря, проблеми паркування – головні аспекти впливу маятникових 
міграцій на сферу транспортного обслуговування.  

Зазначимо, що міжнародна міграція певною мірою позитивно впливає на розвиток 
сфери зв’язку – зокрема мобільного та інтернет-зв’язку. 

Міграційний чинник має опосередкований вплив на розвиток торгівлі в регіоні, зокрема, 
варто відзначити підвищення сукупного попиту на товари та послуги, на придбання яких 
витрачається значна частка грошових переказів мігрантів. 

Висновки з проведеного дослідження.  Належний рівень функціонування галузей 
соціальної сфери регіону є необхідною умовою забезпечення високої якості життя 
населення. Виявлені територіальні відмінності дають підстави зробити висновок про значну 
регіональну асиметрію у рівнях розвитку соціальної сфери України. Найвищий рівень 
розвитку соціальної сфери виявлено в Києві, Севастополі та Київській області. Високий 
рівень характерний для Одеської, Чернігівської, Кіровоградської та Тернопільської областей. 
Загалом відзначимо зниження значень ІРСС у відцентровому напрямку. Найнижчими вони є 
у південних Миколаївській та Херсонській, у західно-поліських Рівненській, Волинській та 
Житомирській, у східних Луганській та Донецькій областях.  

Проаналізовані дані щодо міграційних потоків свідчать, що найвищим міграційне сальдо 
(міжрегіональної та міждержавної міграції) мають Київ, Севастополь, АР Крим, Одеська й 
Харківська області. Лише 8 з 27 регіонів (в т.ч. 2 міста) мають додатне сальдо міграцій, 
враховуючи переважання міжрегіональних міграцій, робимо висновок про своєрідне 
«тяжіння» населення до вищезазначених регіонів. Кіровоградська та Херсонська області 
мають найбільше негативне сальдо міграцій – -3,9 і -2,5 відповідно. Найбільша міграційна 
активність притаманна Києву, південним і східним регіонам України, найменша – 
прикарпатським (крім Львівської), Кіровоградській Миколаївській і Херсонській областям.  

Роль України як донора мігрантів підтверджено аналізом міграцій медичних працівників, 
освітян та науковців. Вимивання кваліфікованих кадрів загрожує деформації та деградації 
сфери охорони здоров’я, освіти і науки. Саме ці галузі повинні бути пріоритетними при 
формуванні комплексним програм соціально-економічного розвитку регіонів України 
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Анотація 

Оцінено рівень розвитку соціальної сфери регіонів України, виявлено територіальні 
відмінності в розвитку окремих її складових. Проаналізовано міжрегіональні та 
міждержавні міграції в Україні, виявлено та показано роль міграційного чинника у 
формуванні та функціонуванні складових соціальної сфери країни. 

 Ключові слова: соціальна сфера, міграція, регіональна асиметрія, міграційний 
чинник. 

 
Аннотация 

Оценен уровень развития социальной сферы регионов Украины, обнаружены 
территориальные различия в развитии отдельных ее составляющих. Проанализированы 
межрегиональные и межгосударственные миграции в Украине, выявлена и представлена 
роль миграционного фактора в формировании и функционировании составляющих 
социальной сферы страны. 

Ключевые слова: социальная сфера, миграция, региональная асимметрия, 
миграционный фактор. 
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Annotation 
The level of development of social sphere in the regions of Ukraine is evaluated, territorial 

differences in the development of its individual components are found. Analysis of interregional and 
interstate migration in Ukraine is conducted, the role of migration factor in the formation and 
functioning of the components of the state's social sphere is identified. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 
Постановка проблеми. Здобуття Україною незалежності вимагало радикальних 

перетворень у господарському житті країни. Однак українська посткомуністична політична 
верхівка була не готова і не здатна до рішучих дій, а, навпаки, була налаштована до 
повільних реформ та поступової трансформації економіки. Суть соціально-економічної 
трансформації у загальному вигляді мала зводитись до того, щоб змінити існуючий 
економічний порядок (економічну систему), забезпечити поступове економічне зростання. 
Зрозуміло, що кожне суспільство зацікавлене в мінімізації втрат, пов'язаних із такою зміною. 
З огляду на це при виборі економічної стратегії країна визначає свій особливий шлях 
поєднання перетворень із досягненням економічного зростання. Таким чином керівництво 
держави вирішує, які саме зміни слід здійснити, щоб вийти на шлях сталого економічного 
розвитку.  

Загалом стратегії економічної трансформації, реалізовані різними країнами, можна 
умовно розділити на три великі групи: модель трансформації країни, що розвивається; 
модель економічної реконструкції; модель системних перетворень. Першу модель, як 
правило, реалізують економічно відсталі держави. Її ключовий елемент – індустріалізація як 
основний засіб подолання економічної відсталості й скорочення розриву з індустріально 
розвиненими державами. Така стратегія була успішно реалізована в нових індустріальних 
країнах. На практиці ця модель набуває двох основних форм – експортної орієнтації та 
імпортозаміщення. Корені цієї моделі можна знайти у країнах Західної Європи в добу 
промислових революцій.  

Модель економічної реконструкції була успішно реалізована в країнах Західної Європи 
та Японії після Другої світової війни. Післявоєнна реконструкція, паралельно з політичними 
та економічними змінами, також відбувалася в колишньому Радянському Союзі та країнах 
Східної і Центральної Європи, де була створена економічна система радянського типу. 

Модель системних перетворень можна розглядати як певну комбінацію елементів 
першої та другої стратегій. Але системні зміни передбачають перехід від адміністративно-
командної економіки до ринкової господарської системи. 

У процесі вибору моделі економічної трансформації необхідно детально 
проаналізувати вихідні економічні умови в країні. Ці умови неоднакові в різних країнах і 
значною мірою визначають стратегічний напрям перетворень, накладаючи певні межі на 
використання досвіду інших країн. Через те кожна країна виробляє та реалізує свою власну 
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економічну стратегію (політику), в якій комбінуються елементи різних підходів до 
економічного зростання.  

Аналіз останніх досліджень. Стан дослідження історії вітчизняної економічної думки, 
спрямованої на пошук оптимальної моделі економічного розвитку України, можна вважати 
узагальнюючо-константуючим, оскільки поверховий огляд проблеми робиться фактично 
лише у двох роботах. Це – курс лекцій, підготовлений під керівництвом проф. КНЕУ С.В. 
Степаненка [1] та навчальний посібник, виданий у Львівській державній фінансовій академії, 
під науковим керівництвом проф. П.Ю. Буряка [2]. У першому випадку увага звернута на 
дослідження проблем перехідного періоду в національній економіці та її структурні 
перетворення, здійснені у 90-і роки ХХ ст. Друга праця охоплює період до 2005 р. і розглядає 
поліваріантність наукових підходів до визначення стратегії економічного розвитку України й 
константує відсутність єдиної наукової концепції. 

Адекватність моделей ендо- та екзогенного розвитку для національної економіки 
розглядається у статті О.С. Петровської [3]. Однак узагальнююче дослідження процесу 
пошуку моделей економічного розвитку України за весь період незалежності в сучасній 
історико-економічній науці відсутнє.   

Постановка завдання. Дослідити процес становлення у вітчизняній економічній думці 
оптимальної моделі розвитку національної економічної системи та її відповідності стану 
трансформаційних перетворень в країні.  

Виклад основного матеріалу. Питаннями трансформації командно-адміністративної 
економіки в ринкову цікавилася низка вітчизняних учених. У їхньому колі велися доволі 
суперечливі дискусії щодо шляхів та основних напрямів економічної політики перехідного 
періоду. Свої дослідження, переважно дискусійно-полемічного характеру, присвячували 
відомі українські вчені, зокрема А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Данилишин, С. Єрохін, 
В. Коломойцев, І. Лукінов, В. Черняк та ін. У своїх публікаціях науковці намагалися знайти й 
обґрунтувати шляхи переходу від централізованого планово-директивного господарства до 
ринкової економіки, прагнули виробити єдину методологію, спільні рекомендації владним 
органам. Свої судження вітчизняні вчені будували на основі аналізу альтернативних 
концептуальних теорій, що існували у світовій економічній науці наприкінці минулого 
століття. У першу чергу за основу бралися популярні у 80-і роки теорії економічного 
зростання та економічного розвитку і їх трактування в неолібералізмі, неокласиці та 
неокейнсіанстві. На основі врахування наявних в українській економіці факторів розвитку 
виокремились два варіанти моделей розвитку для перехідного періоду. 

Серед молодих учених, які перебували під впливом неоліберальної концепції 
американського монетаризму, сформувався перший напрям реформаторів, лідерами якого 
були В. Пинзеник [4], В. Лановий [5]. У своїх публікаціях вони категорично виступали за 
скасування або суттєве обмеження втручання держави в економічні процеси, за структурну 
перебудову економіки, у першу чергу за трансформацію промислового комплексу, 
здійснення його конверсії і перехід на імпортозаміщувальне виробництво товарів народного 
споживання. Погляди представників цього напряму ґрунтувалися на визнанні переваг 
ринкового механізму над економічною політикою держави. На їхню думку, втручання 
держави в економічні процеси є шкідливим, оскільки вона у багатьох випадках диктує 
однобічну, лобістську та підпорядковану політичним амбіціям керівництва програму дій на 
тривалий період. Українські прихильники монетаризму переконували, що тільки повна 
економічна свобода та вільне підприємництво спроможні забезпечити перехід до ринкового 
господарювання та ефективного економічного розвитку. 

Більш помірковані прихильники другого напряму А. Гальчинський [6,7], С. Мочерний [8], 
Ю. Пахомов [9], В. Черняк [10]  взяли за основу кейнсіанську методологію з її теорією 
державного регулювання економіки. Прихильники кейнсіанства переконували, що держава 
спроможна забезпечити макроекономічну рівновагу, і тому вони позитивно оцінювали 
здійснювану владою структурну політику, спрямовану на повільну і поступову 
трансформацію національного господарства. Вказані вчені зосередилися на критиці 
монетаристських рецептів, стверджуючи, що українська економічна система повинна бути 
економікою змішаного типу, орієнтованою на соціальні проблеми. Проте ці два напрями 
проходили апробацію на рівні наукових дискусій, однак цілісної концепції суспільної 
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трансформації впродовж 90-х років так і не було розроблено, як і не було відповідної 
програми на перехідний період. 

Лише наприкінці 90-х рр. з’являються наукові праці, присвячені проблемам переходу 
національної економіки до ринкової організації, зокрема питанням оптимізації галузевої 
структури національного виробництва, забезпечення його конкурентоспроможності на 
світових ринках, модернізації вітчизняної промисловості та її поступовій конверсії. 

У першу чергу заслуговує на увагу монографія «Ринкові трансформації в перехідній 
економіці», підготовлена авторським колективом на чолі з О. Алимовим [11], в якій 
скрупульозно досліджено об'єкти структурних перетворень у промисловості України, їх 
особливості та основні напрями. Автори стверджують, що найбільш ефективною вважається 
та структура виробництва, в якій частка проміжної продукції (сировини, палива, матеріалів) 
буде відносно меншою, а частка кінцевої продукції (споживчих та інноваційних товарів) 
переважатиме. Наявну структуру промислового виробництва в Україні обґрунтовано 
вважають нераціональною як з економічної, так і з соціальної точок зору, оскільки в ній 
переважають екологічно шкідливі виробництва, які  є енергомісткими і ресурсовитратними. З 
огляду на це науковці рекомендують здійснити кардинальну трансформацію передусім у 
сторону розвитку наукоємних виробництв, які б могли виходити з своїми товарами на світові 
ринки. 

В. Коломойцев присвятив дослідженню цих проблем свою монографію «Відновлення і 
структурна трансформація промислового комплексу України» [12]. На думку автора, 
структурні зміни слід здійснювати у першу чергу в промисловості, зменшувати в ній частку 
добувної на користь переробних галузей. Головні складові цієї політики – енергозбереження, 
досягнення енергетичної безпеки держави й розширення імпортозаміщувального 
виробництва. На думку ученого стержневим напрямом промислової політики України має 
стати посилення конкурентоспроможності національної економіки. Проте зосередження 
уваги автора на питаннях структурної переорієнтації промислового комплексу країни 
завадило йому глибше вникнути у важливі проблеми інституціонально-структурних 
перетворень, які мають важливе значення для успішної реалізації цього процесу. 

На кінець першого десятиліття незалежності в країні загрозливих темпів набрала 
тінізація економіки. Тіньовий сектор економіки України збільшувався катастрофічними 
темпами, його обсяги на 1999 р. досягли не менше ніж 60% ВВП. За певними оцінками, у 
тіньовій економіці в цей час оберталося 10–12 млрд. дол. США і більше як 6 млрд. грн. (для 
порівняння: в легальному обігу перебувало близько 10 млрд. грн.). На думку зарубіжних 
фахівців, за 10 років незалежності з України було нелегально вивезено приблизно 40 млрд. 
дол. США, які осіли в іноземних банках. Отже, сконцентрований у тіньовій економіці капітал 
не був спрямований на інвестування національного виробництва, не міг бути використаним 
для підтримки соціальної інфраструктури. Відповідно держава втрачала можливості 
реального управління економікою, оскільки більш ніж половина економічної діяльності мала 
неофіційний характер, функціонувала стихійно чи під прямим контролем кримінальних 
структур і не потрапляла під дію державно-правових регуляторів. 

Ці проблеми не могли оминути уваги вчених, тому у другій половині 90-х рр. 
появляються кілька праць, присвячених тіньовій економіці та її поступовій криміналізації [13, 
14]. Автори публікацій відмічають, що виникнення тіньової економіки в Україні пов’язане з 
надзвичайним одержавленням в умовах радянської тоталітарної системи соціально-
економічного життя й низкою чинників перехідного періоду, які сприяли активізації та 
розширенню тіньового сектора. Головною причиною вони бачать різке ослаблення 
державного контролю й неправильну державну політику обмежень у галузі підприємництва. 
Як наслідок, масштаби тіньової економіки набули загрозливого характеру як для всього 
суспільства, так і для процесів демократизації. Зростання тіньової економіки до 50–60% 
зумовило оформлення організованої злочинності та їх поступового зрощення. В. Попович, 
О. Турчинов стверджують, що поряд із використанням загальнокримінальної злочинності для 
«прикриття» своєї діяльності, «тіньовики» звернулися за послугами до осіб у владних 
структурах, що істотно розширило масштаби корупції. В Україні цьому спряла також 
слабкість державних структур в умовах становлення державності, а значна частина з них 
стала зрощуватись з криміналом. 
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На основі аналізу стану тіньової економіки та її криміналізації науковці роблять 
висновки про необхідність розробки національної програми економічної безпеки. ЇЇ 
магістральним напрямком повинна стати локалізація тіньової злочинності, легалізація та 
залучення в офіційну економіку тіньовиків, не пов’язаних з кримінальним бізнесом. Тільки 
правильна стратегія боротьби з тіньовою економікою, поряд з економічною стабілізацією, 
здатна забезпечити локалізацію тіньової економіки. Водночас тінізація економіки, на думку 
науковців, виступає гальмуючим чинником її структурної перебудови.  

На межі ХХ–ХХІ століть в Україні пожвавлюється процес системних досліджень стану 
національної економіки, істотно розширюється сфера наукових досліджень проблем її 
структурної трансформації. Деякі вчені, узагальнюючи теоретичні положення 
неоінституціоналістів, доводять, що основними складовими процесу економічного розвитку й 
структурної трансформації економіки повинна стати інституціональна модернізація. Таку 
точку зору аргументовано доказував у своїй праці С. Єрохін [15]. Це дає підстави зробити 
висновок, що окремі українські економісти беруть за основу інституціональний підхід, який 
уможливлює комплексне охоплення проблем структурних реформ. Прихильники цього 
підходу у першу чергу акцентують увагу на активізації ролі держави в економічних 
перетвореннях, на посиленні її регулюючих і розподільчих функцій. 

Запізнілий вибір моделі розвитку національної економіки не зупинявся виключно на 
неоінституціоналізмі. На початку 2000-х у центрі наукових дискусій опинилася модель 
економічного зростання, її теорія, складові та різновиди. Обґрунтування моделі зростання 
виявило суперечливі думки і протилежні підходи. Найперше, різним було трактування шляхів 
виведення України з кризи і базових засад зростання національної економіки. 

Загалом до вибору оптимальної моделі економічного розвитку України найбільше 
приклалися науковці Інституту економічного прогнозування НАН України. Їх вибір зупинився 
на теорії ендогенного зростання, головна особливість якої полягає в орієнтації на внутрішні 
чинники і механізми господарського розвитку, які в сукупності здатні забезпечити 
саморозвиток і самовідтворення цілісних господарських систем. Теорія економічного 
зростання орієнтує на збільшення використання внутрішніх ресурсів і потенцій, здатних 
створити необхідні стартові умови економічного піднесення постійно зростаючих 
оптимальних темпів у довготерміновому плані. Особливий акцент при цьому робиться на 
активній економічній політиці держави, яка зобов’язана сприяти максимальному залученню 
всіх наявних у країні ресурсів і механізмів з метою формування дієздатної і стабільної 
власної національної економічної системи, її постійного кількісного та якісного зростання. В 
сучасній моделі ендогенного зростання, авторами якої є П. Ромер і Р. Лукас, акцентується 
увага на можливостях вилучення ефекту масштабу в межах будь-якої економічної системи, 
модифікується значення технічного прогресу, вказується на вплив зовнішніх чинників, у 
першу чергу іноземних інвестицій, на рентабельність капіталовкладень в умовах поширення 
транснаціональних корпорацій та глобалізації економічного розвитку. Особливою стороною 
цієї моделі є наголос на постійну граничну продуктивність капіталу, яка стає можливою 
завдяки включенню не лише фізичного, а й людського капіталу.  

Перехід економіки України до моделі ендогенного зростання науково обґрунтували у 
2003 році вчені Інституту економічного прогнозування НАН України під керівництвом В. Гейця 
у праці «Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» [16]. У вказаній 
праці було проведено економічний аналіз взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників 
економічного зростання, зроблено прогнози розвитку економіки України, визначено цільові 
орієнтири стабільного економічного зростання, підвищення якості життя, інституційних 
перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації, структурно-технологічного оновлення 
тощо. Проблематиці економічного зростання була присвячена низка інших колективних 
досліджень українських учених [17, 18]. Наслідком роботи колективу Інституту економічного 
прогнозування стала фундаментальна праця у трьох томах «Стратегічні виклики ХХІ століття 
суспільству та економіці України» [19]. 

Вітчизняні дослідники вважали першочерговим завданням перетворень переведення 
економіки України на траєкторію стабільного і збалансованого зростання; вироблення 
відповідного інструментарію побудови макроекономічних залежностей і прогнозів. Вони 
передбачали, що побудова макроекономічної моделі або систем моделей стикатиметься з 
низкою труднощів. Наявність двох різних тенденцій (трансформаційного спаду й 
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економічного піднесення) в економіці України також ускладнює процес побудови моделі 
зростання. 

Загалом, автори публікацій, що побачили світ у перші роки ХХІ ст., роблять наголос на 
неокласичні та неоінституціональні методи досліджень і використовують при цьому 
теоретичні засади цих напрямів економічних теорій. Науковці намагаються застосувати 
основні положення провідних зарубіжних шкіл, узагальнюючи водночас історичну практику 
економічних перетворень, успішно реалізовану на основі впровадження теорії. При тому 
вчені звертають увагу на такі проблеми, як структурна перебудова економіки на основі 
зменшення її ресурсозатратності та підвищення ваги наукоємної продукції; організаційної 
облаштованості господарського механізму і систем управління, які є вкрай 
розбалансованими [20]. Разом з тим вони вказують на загрозливо тривалу відсутність в 
Україні антикризової економічної програми, на необхідність координаційних дій в економіці на 
державному рівні. Не залишаються поза увагою дослідників причини затяжних 
трансформаційних процесів в аграрній економіці країни та пошук шляхів і засобів підвищення 
ефективності аграрної сфери. 

Говорячи про трансформацію пострадянської економіки в ринкову, вчені-економісти 
часто посилаються на специфіку перехідного періоду, на його затяжний характер, 
зумовлений постійною політичною нестабільністю в країні. З огляду на це є актуальною і 
досить цікавою публікація академіка АЕН України В.А. Ткаченка [21], у якій він визначив 
перехідний період як тривалий процес переходу соціально-економічної системи з одного 
формаційного стану в інший, зовсім новий за характером соціальної спрямованості та 
економічних наслідків. Надзвичайно обтяжуючим наслідком перехідного періоду вчений 
вважає кризу суспільної свідомості, яка зачепила переважаючу частину населення України. 
Змістом перехідної економіки, на його думку, є не стільки реформування політики методів і 
механізмів господарювання, скільки перевтілення системи соціально-економічних відносин. 

Іншим, специфічно українським, деструктивним чинником перехідного періоду 
В.А. Ткаченко бачить переростання боротьби навколо власності на засоби виробництва у 
боротьбу за перерозподіл: за контроль над каналами і терміналами редистрибутивної 
мережі, за важелі впливу у розподільчій системі. Обґрунтовано автор робить висновок, «що в 
перехідний період до будь-якої формації переплітаються три найважливіші базові тенденції: 
по-перше, це ступеневе, природне відмирання минулої системи господарювання; по-друге, 
це генезис виробничих відносин і мутація різних видів економічних систем; по-третє, 
наявність тенденцій соціалізації, що детермінує економічну поведінку, і гуманізація 
суспільно-економічного буття як фундаментальної передумови будь-яких процесів 
реформування» [21, с.75]. 

Однак крім оригінальних узагальнень, вчений не пропонує конкретних ефективних 
методів трансформації економіки, за винятком сподівань на використання інтелектуального 
потенціалу країни у реалізацію інвестиційної політики та конвертації у національну валюту 
десятки мільярдів доларів США, що зберігаються в іноземних банках як прибутки з тіньової 
економіки й інвестування їх у національне господарство. 

Піднесення національної економіки на початку ХХІ ст. супроводжувалось акцентуацією 
уваги провідних українських науковців на проблемі інноваційної моделі розвитку. Є цілком 
очевидним, що дефіцит енергоресурсів в країні, з одного боку, та наявність високого 
інтелектуального потенціалу – з другої сторони, ставлять вимогу і є підставою для переходу 
до інноваційного зростання економіки як найбільш перспективного шляху розвитку, яким 
ідуть всі розвинені країни світу. 

Дослідженням проблем і шляхів інноваційного розвитку економіки України найбільш 
активно займаються В. Александрова [22], О. Амоша [23], В. Геєць [24, 25], В. Денисюк, 
А. Марков [26, 27], Л. Федунова [28] та інші. Під інноваціями названі вчені розуміють 
новостворені і вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного та іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери. 
О. Амоша, В. Денисюк [23, 26] вказують, що в умовах інформаційного суспільства головною 
детермінантою економічного зростання виступає здатність держави генерувати і 
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трансформувати знання, оскільки відбувається різке скорочення тривалості інноваційного 
циклу, тобто впровадження і розробки нововведень. 

У національній моделі інноваційного розвитку українські вчені виділяють такі шляхи і 
методи розвитку: державна підтримка підприємств та організацій, які освоюють інновації і 
стимулювання інвесторів, що вкладають кошти у високотехнологічні, наукоємкі виробництва; 
здійснення комплексу спеціальних заходів з метою забезпечення структурно-технологічної 
перебудови вітчизняної  економіки на базі розповсюдження інновацій нового технологічного 
укладу, у тому числі створення мережі інноваційних центрів, технопарків тощо; всесторонній 
розвиток інфраструктури інноваційного процесу, який включав би систему інформаційного 
забезпечення, кредитування техніко-технологічного оновлення діючого виробництва та 
створення нового, систему сертифікації  та просування інновацій; модернізацію системи 
освіти, підготовки і перепідготовки кадрів; блокування руйнування науково-виробничого 
комплексу країни, створення умов для фінансового забезпечення кадрів, знань, технологій та 
їхнього використання у перспективних напрямах; формування інституціональних і 
законодавчих умов, сприятливого інноваційного клімату для позитивних змін у даній сфері. 

Однак згадувані науковці, зокрема академіки О. Амоша, В. Геєць, констатують, що 
інноваційна діяльність в Україні знаходиться в стані хронічної кризи, спостерігається 
зниження інноваційної активності підприємств, надзвичайно слабо залучається до 
інвестування інноваційних процесів вітчизняний та зарубіжний бізнес, майже відсутні 
процеси тиражування нововведень і є дуже низьким рівень комерціоналізації наукових 
розробок. Надії на покращення ситуації породжує затвердження Верховною Радою України у 
минулому році «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів». 

Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз розробки вітчизняними 
вченими моделей та варіантів розвитку національної економічної системи засвідчує 
складність цього процесу, відсутність єдності підходів та методик, орієнтацію на різні 
зарубіжні школи та досвіди. У 90-х роках пошук наукових концепцій стратегії переходу від 
командно-адміністративного до ринкового господарства здійснювався на рівні дискусій, 
переважали монетаристський підхід та кейнсіанський, орієнтований на державне 
регулювання економіки. Але на практиці необдумана лібералізація економічних процесів з 
повним відстороненням держави від регулюючих функцій призвела до панування 
криміналізованої тіньової економіки. 

Входження України у нове століття було пов’язане з більш продуманими й 
обґрунтованими підходами до вибору вченими моделей економічного розвитку. Реальні 
тенденції світового розвитку підтверджують суттєвість та необхідність впровадження в країні 
концепції економічного зростання, над розробкою якої успішно працюють науковці Інституту 
економічного прогнозування НАН України. Цілком доречним та актуальним з огляду на 
високий національний інтелектуальний потенціал є доповнення цієї концепції провідними 
вченими країни моделлю інноваційно орієнтованого економічного розвитку. Однак слід 
узагальнити: вагомі теоретичні пошуки українських вчених-економістів залишаються поза 
увагою державних структур, які кидаються від одних економічних експериментів до інших, 
залежно від інтересів партійних вождів, зовсім не прислухаючись до рекомендацій науки. 
Подальше дослідження проблеми буде орієнтоване на значно ширший аналіз історії 
вітчизняної економічної думки за період незалежності.     
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Анотація 
Розкрито сучасні стратегії економічної трансформації, які успішно пройшли 

апробацію у світогосподарській практиці. Акцентовано увагу на теоретичних дискусіях 
серед українських вчених про переваги монетаристської концепції, теорії державного 
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регулювання економіки та моделей економічного зростання. Відмічено досягнення 
науковців Інституту економіки та прогнозування НАН України у розробці стратегії 
довгострокового розвитку, вказано на відсутність зв’язку науки з практикою. 

Ключові слова: моделі економічного розвитку, перехідна економіка, трансформація 
економіки, економічне зростання, тінізація економіки, ендогенне зростання, інноваційний 
розвиток. 

 
Аннотация 

Раскрыто современные стратегии экономической трансформации, которые 
успешно прошли апробацию в мирохозяйственной практике. Акцентировано внимание на 
теоретических дискуссиях среди украинских ученых о преимуществах монетаристкой 
концепции, теории государственно регулированной экономики и моделей экономического 
роста. Отмечено достижения ученых Института экономики и прогнозирования НАН 
Украины в разработке стратегии длительного развития; указано на отсутствие связи 
науки с практикой. 

Ключевые слова: модели экономического роста, переходная экономика, 
трансформация экономики, экономический рост, тенизация экономики, эндогенный рост, 
инновационное развитие.  

 
Annotation 

Modern strategies of economic transformation, which successfully passed the approbation of 
the world economy in practice are considered. The attention is paid to theoretical discussions 
among Ukrainian scientists on the benefits of the concept of monetarism and theory of state 
regulation of the economy and patterns of economic growth. The achievements of scientists of the 
Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine in 
developing long-term strategies are pointed out. The lack of connection between science and 
practice is denoted. 

Кey words: patterns of economic growth, transitional economy, economic transformation, 
economic growth, shadow economy, endogenous growth, innovative development. 
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МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ АГЕНЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ 

НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 
 

Постановка проблеми. Відмінною рисою останніх десятиріч є постійне зростання ролі 
й значення зовнішньоекономічної політики серед багатьох інших напрямів економічної 
діяльності держави. Дослідження глибинних процесів розвитку світового господарства є 
важливим для розуміння тенденцій і напрямів розвитку національних економік, розбудови їх 
власної економічної стратегії та формування адекватної політики.  

В даний час, коли в результаті інтеграції національних економік багато важливих 
характеристик економічного розвитку країн формуються усе більшою мірою під впливом 
зовнішніх факторів, увага до питань зовнішньоекономічної політики помітно посилилась. 
Особливо актуальним це питання є для суб’єктів господарювання, які працюють на 
фінансовому ринку. Невід’ємним атрибутом світового фінансового ринку є міжнародні 
кредитні рейтингові агентства, які є своєрідними візитними картками емітентів та їх цінних 
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паперів й вказують на якість об'єкта інвестування або здатність емітента швидко та 
ефективно погашати свою заборгованість.  

Аналіз останніх досліджень. Процеси, що пов'язані з функціонуванням суб’єктів 
світового фінансового ринку, викликали значний інтерес багатьох учених. Зокрема, аспекти 
функціонування суб’єктів фінансового ринку розкриті в роботах Д.Блейка, С.Боринця, Ф.Ліса, 
М.Міллера, С.Фішера, В.Федосова, Д.Едмістера, М.Енга та інших. Проблеми сучасної 
архітектури світового фінансового ринку розкриваються у працях таких західних учених, як 
Дж.Сорос, Дж.Стігліц, російських вчених Л.Абалкіна, А.Анікіна, А.Борковського, В.Казакевича, 
Л.Красавіної, Д.Михайлова, Ю.Осипова, Г.Солюса, В.Шенаєва, Ю.Шишкова та інших. Серед 
вітчизняних учених-дослідників проблем розвитку світового фінансового середовища слід 
назвати роботи О.Барановського, А.Даниленка, Л.Кістерського, Д.Лук'яненка, З.Луцишин, 
О.Мозгового, Т.Мусієць, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, О.Рогача, Є.Савел'єва, 
О.Сохацької, А.Філіпенка, В.Хорошковського, у працях яких особлива увага приділяється 
питанням впливу процесу глобалізації на розвиток світової економіки, і його фінансової 
складової зокрема. 

Постановка завдання. Сьогодні поява на фінансовому ринку нового випуску цінних 
паперів супроводжується його детальним аналізом з боку професійних економістів-
аналітиків. Мета аналізу — визначення якості інструменту інвестування (цінних паперів) і 
ступеня ризику невиконання емітентом зобов'язань. Рейтинги є розрахунковими 
показниками, обчислюваними за замовленнями незалежними рейтинговими агентствами, і 
допомагають інвесторам й посередникам скласти уявлення щодо: інвестиційного клімату 
країни, де знаходиться емітент; самого емітента, його цінних паперів. На основі рейтингових 
показників можна визначити граничні рівні ризику вкладання коштів і порівняти різні 
можливості інвестування.  Кредитний рейтинг є показником ризику невиконання боргового 
зобов'язання по конкретних цінних паперах. Величина рейтингу впливає на розмір 
відсоткової ставки по облігаціях та ринкову вартість зобов'язань компанії. Можна виділити 
два основні види рейтингів: рейтинг емітента та рейтинг цінних паперів.  

Сучасний стан економіки України характеризується від’ємним сальдо платіжного 
балансу, погіршенням ситуації у сфері управління державним боргом, падінням ВВП,  
руйнуванням експортної бази держави, зменшенням надходження валютної виручки від 
експортної діяльності вітчизняних підприємств, підвищенням спекулятивного попиту на 
готівковому та безготівковому валютному ринку, низьким рівнем офіційних валютних 
резервів НБУ, що в свою чергу вплинуло на падіння кредитного рейтингу України від відомих 
рейтингових агенцій, що в свою чергу, призвело до зниження кредитного рейтингу 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Але чи завжди ці рейтинги є об’єктивними та 
неупередженими? 

Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що найбільш популярними в світі є 
оцінки трьох рейтингових агенцій: Standard & Poor’s, Moody’s та Fitch. Найстарішою 
міжнародною рейтинговою агенцією є Standard & Poor’s, яка веде свою історію з 50-х років 
XIX ст. У ті часи ще не було спеціалізованих агенцій, не існувало й Standard & Poor’s, а був 
Генрі Пур – головний редактор журналу American Railroad Journal, що розповідав про будні 
американської залізниці. Американські магістралі були на той час об’єктом підвищеної уваги 
з боку європейських банків. Однак не кожен банкір зі Старого Cвіту ризикував укладати 
капітали в США: до залізничних концесій нерідко долучалися шахраї, і знайти надійного 
партнера за океаном європейцям було вельми складно [1, с. 65-72].  

Генрі Пур вирішив допомогти потенційним інвесторам: провів анкетування серед 
гравців американського залізничного ринку. Адекватні, на думку Пура, фінансові звіти було 
надруковано в American Railroad Journal. «Закритим» компаніям на сторінках журналу було 
присвячено гнівну публікацію. Компанії, інформація про які з’являлася у пурівських виданнях, 
швидше отримували кредити від британських, німецьких і французьких банків, натомість 
«закриті» американські залізничні фірми мали значно менший доступ до іноземних інвестицій  

У США стала афоризмом фраза тележурналіста Томаса Фрідмана: «Прямим 
конкурентом наших рейтингових агенцій, вочевидь, є Пентагон: він може нищити цілі 
держави за допомогою бомбардувань, а Moody’s робить те саме, знижуючи рейтинг 
суверенних зобов’язань» [2]. 
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Між трьома рейтинговими «китами» складно знайти серйозні відмінності. Наймолодшу – 
Fitch IBKA прийнято вважати найменш впливовою. Найстарша – Standard & Poor’s – має 
репутацію найконсервативнішої. У своїх рейтингових класифікаціях усі троє дуже схожі між 
собою. Принцип розподілу залишився незмінним з часів Джона Муді: зобов’язання 
інвестиційного ґатунку, спекулятивні та зобов’язання країн, що перебувають у стані дефолту. 
Відповідно рейтингові позиції мають свою літеру: А – найкраща, С – найгірша. Існує чимало 
проміжних підвидів. 

Для банків агенції розробили окрему систему класифікації — рейтинг внутрішньої 
фінансової стійкості (категорії A, B, C, D, E). Завдяки цьому рейтингу інвестор має 
можливість оцінити фінансову політику установи поза зовнішніми економічними та 
політичними ризиками.  

Інвестор, який шукає місце для капіталовкладень за кордоном, здебільшого вивчає два 
рейтинги: оцінки надійності свого потенційного партнера (якщо його діяльність оцінена 
фахівцями «трійки») і так званий суверенний рейтинг країни , в економіку якої він збирається 
вкладати кошти. Фахівці провідних рейтингових агенцій, зазвичай виставляють свої оцінки 
так, щоб рейтинг кредитоспроможності окремої компанії не був вищим за суверенний рейтинг 
держави, в якій її зареєстровано. 

Слід зазначити, що у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою в Україні 
спостерігаються досить напружені відносини між банками та рейтинговими агенціями. 
Перший гучний скандал навколо рейтингової теми спалахнув ще навесні 2008 року. Тоді 
агентство Standard & Poor's, незважаючи на аргументи Нацбанку та інших органів влади, 
опублікувало негативний прогноз щодо банківської системи України. Своє рішення S&P 
пояснило тоді політичною кон'юнктурою і складними російсько-українськими відносинами. У 
своїх коментарях представники НБУ заявляли, що така оцінка S&P зумовлена суб'єктивним 
підходом представника компанії Катерини Трофименко - колишньої мешканки Росії, яка не 
стала брати до уваги аргументи, що Нацбанк надавав в агентство [3]. 

Вже навесні 2009 р. Moody's понизив рейтинг більшості вітчизняних банків. За 
офіційною інформацією, це було пов'язано зі зміною методології оцінки, яку використовує 
агентство. Крім того, під пониження потрапили всі найбільші національні банки, а також 
банки, які мають державну підтримку. Зате незмінними залишилися рейтинги установ, 
материнські контори яких перебувають за кордоном, що викликає здивування і нерозуміння. 
Особливо це стосується різного ставлення до вітчизняних та дочірніх банків. Крім того, про 
недоліки роботи рейтингових агенцій свідчить той факт, що протягом декількох днів після 
банкрутства Lehman Brothers у повідомленнях одного з агентств банк мав майже 
максимально можливу оцінку «АА» і продовжував бути «інвестиційно-привабливим». 

Враховуючи ці обставини, багато українських банків почали відмовлятись від зайвих 
витрат на послуги міжнародних рейтингових агентств, які не проводять глибокого аналізу 
ситуації в банках і, по суті, автоматично ставлять оцінку на одну-дві сходинки нижче рейтингу 
країни. Тому значна кількість фінансових установ розглядають питання щодо виключення з 
рейтингових списків власних установ, оскільки недоцільно витрачати біля  40 тисяч євро на 
рік на підтримку оцінок кожного з міжнародних агентств. Крім того, під час фінансово-
економічної кризи взагалі зникає необхідність публікації рейтингів на фоні зниження 
інвестиційної активності. 

На нашу думку, досить актуальним питанням є створення нового або вдосконалення 
роботи існуючого в Україні рейтингового агентства. Після проведення певних заходів щодо 
вдосконалення методики оцінки кредитних рейтингів, його оцінки можуть бути більш 
точними, ніж висновки міжнародних аналітиків, які не мають можливості глибоко аналізувати 
звітність місцевих компаній і банків. 

Висновки з проведеного дослідження. Для повноцінного застосування рейтингової 
системи потрібен розвиток інституту національних рейтингових агентств та вдосконалення 
методів визначення кредитного рейтингу. Удосконалення оцінки кредитних рейтингів в 
Україні та використання розрахунків за запропонованими методами дозволить: збільшити 
кількість, частоту та обсяги угод на вторинному ринку цінних паперів; вирішити проблему 
інформаційної непрозорості; зменшити ризики від інвестування в активи підприємств; 
зменшити цінову асиметрію на ринку (тобто наблизити фактичну вартість активів до 
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реальної); сформувати адекватну репутацію на ринку з метою зниження вартості 
запозичення. 
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комерційних банків та відзначено недоліки й суб’єктивність їх оцінки. Запропоновано 
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международных рейтинговых агентств в условиях кризиса при установлении кредитных 
рейтингов отечественных коммерческих банков и отмечено недостатки и 
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УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОНТЕКСТІ ЇХ 
ВПЛИВУ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Міграція є надзвичайно актуальною проблемою для більшості 
країн як в контексті неконтрольованості масштабів, так і неоднозначності її впливу на 
соціально-економічні процеси, що віддзеркалюються офіційною статистикою. Це обумовлює 
потребу перегляду існуючої системи управління міграцією, суб’єктами якої виступають як 
державні структури, так і громадські організації. По суті мова йде про гармонізацію усієї 
системи соціального управління, яка має бути ефективною з огляду перспектив розбудови 
громадянського суспільства, переходу до економіки знань, зростання ролі інтелектуально-
трудового потенціалу, який не просто визначає конкурентоспроможність держави на світових 
ринках, але й вимагає ефективних інструментів свого збереження. У країнах на 
пострадянському просторі громадянське суспільство перебуває в стані становлення, тому 
управління міграційними процесами в контексті ефективного використання інтелектуально-
трудового потенціалу – важливий напрямок діяльності держав у ХХІ столітті. 

Актуальність міграційних процесів в умовах становлення України на міжнародному 
ринку праці є незаперечною. Про негативні їх аспекти для соціокультурного та економічного 
розвитку нашої держави говорять науковці, державні діячі, громадяни, які відчули на собі цю 
проблему. Масштабність міграційних процесів для України доводить гостру необхідність 
нових підходів до їх управління, адже до сьогодні та міграційна політика, яка реалізується, 
абсолютно не сприяє подоланню рецесивних тенденцій, пов’язаних з міграцією.  

Міграція – не завжди негативне явище. Це об’єктивний процес у сучасному світі, 
спричинений глобалізацію в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема трудовій. 
Конституцією України закріплено за кожним громадянином право на свободу пересування та 
право вільно залишати територію країни [3]. Таким чином, держава не може заборонити 
громадянину покидати її територію. Концептуальним завданням державної міграційної 
політики повинне бути створення таких умов, які б понижували прагнення українських 
громадян емігрувати за кордон, якщо це не суперечить економічним та соціодемографічним 
інтересам держави. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження міграційних процесів мають місце у працях 
багатьох науковців, серед яких О. Бабенко, Г. Баб’як, С. Бритченко, О. Гайдуцький, 
Г. Герасименко, М. Дусановська, С. Западнюк, Л. Крупка [2], Е. Лібанова, С. Макуха, 
О. Малиновська, А. Мозоль, Г. Москаль, С. Мосьондз, В. Людкевич, М. Ніколайчук, 
С. Пирожков, О. Позняк, О. Пуригіна, В. Приймак, М. Романюк, Н. Тиндик, О. Ульяницька, 
О. Хомра, С. Чехович, В. Чумак, М. Ярошенко та інші. Разом з тим, часто такі дослідження не 
враховуються при реалізації державної міграційної політики та залишаються науковими 
розробками без практичного впровадження. Це є першопричинною проблемою всіх 
негараздів у сфері управління міграційними процесами. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення концептуальних 
основ державної міграційної політики, спрямованої на недопущення надмірних еміграційних 
потоків та як наслідок втрати інтелектуально-трудового потенціалу держави. 

Виклад основного матеріалу. Рецесивні впливи міграції відображаються через 
міграційні ризики. Існують різні наукові підходи до їх узагальнень, проте науковцями Інституту 
регіональних досліджень (м. Львів) був запропонований їх поділ на ризики деформації 
демографічного простору держави, деградації соціального простору держави, декомпозиції 
екістико-поселенського простору держави, дезінтеграції економічного простору держави, а 
також дезорієнтації інформаційного простору держави [3]. Такі ризики у довгостроковій 
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перспективі можуть становити серйозну загрозу втраті інтелектуально-трудового потенціалу 
та національній безпеці країни (див. Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Міграція в системі міграційних ризиків та їх наслідків  

у довгостроковій перспективі  
* Питання міграційних активів у даній статті не досліджується.  
 

Особливу увагу хочемо звернути на загрозу втрати інтелектуально-трудового 
потенціалу, що пронизує всі групи міграційних ризиків. Інтелектуально-трудовий потенціал 
формують людські ресурси, які володіють відповідними розумовими та інтелектуальними 
можливостями, необхідними для трудової діяльності. Конкурентоспроможність 
інтелектуально-трудового потенціалу відображає сукупність його кількісних і якісних 
структурних елементів, які у взаємодії й оптимальному співіснуванні сприяють економічному 
та соціальному розвитку окремої території з випереджаючими темпами щодо інших територій 
[4, c. 8]. 

Інтелектуально-трудовий потенціал складається з таких складових, як матеріально-
технічна, демографічна, інтелектуальна, а також культурна складові. Сутність матеріально-
технічної складової полягає в тому, що трудовий потенціал регіону безпосередньо 
пов’язаний з соціально-історичною природою суспільного поділу праці, що проявляється у 
галузевій структурі соціоекономічної системи. Суть демографічної складової полягає в тому, 
що трудовий потенціал регіону можна підвищити через стимулювання демографічних 
процесів, які в свою чергу вступають у суперечність із забезпеченням людей засобами 
існування. Інтелектуальна складова формується під впливом вроджених та набутих 
властивостей особистостей. Саме від кваліфікації робітників залежить вплив інтелектуально-
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трудового потенціалу на суспільне виробництво. Культурна складова також заслуговує на 
увагу (у тому числі етнокультура). Серед її чинників особливо сильний вплив має релігія, яку 
слід спрямувати на формування й ефективне функціонування інтелектуально-трудового 
потенціалу. 

Міграційні процеси є потужною детермінантою розвитку інтелектуально-трудового 
потенціалу (див. Рис. 2). За твердженням Л. Крупки, масштаби і напрями трудової міграції 
мають значний вплив на кількісно-якісні характеристики трудового потенціалу [2]. Фактор 
закордонної міграції фахівців (тимчасової (трудової) та стаціонарної) заважає ефективній 
взаємодії регіональних ринків праці України та освіти, спрямованій на формування і 
реалізацію інтелектуального потенціалу нації [5, с. 26].  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 2. Формування і використання інтелектуально-трудового потенціалу 

держави в контексті впливу на нього міграційних процесів 
 

Неефективність реалізації інтелектуально-трудового потенціалу вважають основною 
причиною міграції представники української діаспори. Цікаво, що у Резолюції  І-го 
Економічного форуму українців світу (м. Київ, 1 грудня 2007 р.) зазначалося, що економічні 
труднощі безпосередньо пов’язані з недосконалою системою суспільного управління та 
неможливістю повною мірою реалізувати інтелектуально-трудовий потенціал нації у власній 
країні через відсутність стратегії розвитку українського суспільства. Це основна причина 
нереалізованості громадян і масової трудової міграції (внутрішньої й зовнішньої) [6]. На це 
було також звернено увагу і на ІІІ Міжнародному конгресі «Діаспора як чинник утвердження 
держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (22-25 
червня 2010т року, м. Львів). 

Для розуміння наслідків безпосереднього впливу міграційних процесів на 
інтелектуально-трудовий потенціал держави доцільно оперувати поняттям інтелектуальної 
міграції як такої. У нашому дослідженні вона включає не лише міграцію робочої сили, яка 
володіє визначеним особистісним інтелектуально-трудовим потенціалом у силу набутих 
освітніх та практичних навичок, але й міграцію освітню (з метою навчання) та міграцію 
пошукову (наукову). Інтелектуальна міграція виявляється у процесі реалізації прагнень 
людини, пов’язаних із набуттям нових знань та навичок, у тому числі з урахуванням 
емпіричного їх виміру, а також як бажання реалізації при отриманні матеріальної та 
психоемоційної вигоди набутих знань та навичок у процесі обміну.  

Проблема інтелектуальної міграції була завжди надзвичайно гострою для України. Так, 
згідно експертних оцінок, у 90-х рр. ХХ ст. Україна втратила 15-20% інтелектуального 
потенціалу внаслідок міграції найбільш підготовленої робочої сили [5, с. 184-185]. Крім того, 
схильність до трудової міжнародної міграції виявляють представники саме тих соціальних 
груп населення, які володіють найвищим інтелектуально-трудовим потенціалом: самозайняті 
– 39,2%; кваліфіковані робітники – 30,2%; науковці, вчителі, медики – 27,7%; фахівці 
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промисловості – 23,7%; безробітні – 23,4%; службовці підприємств – 22,5%; підприємці – 
17,4%; студенти випускних курсів – 16,8% [7].  

Причини, які спонукають частину інтелектуальної еліти емігрувати з України, є 
наступними (за результатами досліджень науковців Інституту регіональних досліджень НАН 
України, м. Львів [8]):  

– сподівання на високі заробітки та гідний рівень матеріального добробуту – 73%; 
– бажання «втекти» від нестатків – 46%; 
– прагнення повніше реалізувати свої здібності, набути фахового досвіду – 46%; 
– надія забезпечити своїй родині (дітям) нормальні життєві перспективи – 45%; 
– прагнення до комфортного життя в економічно стабільному суспільстві – 44%; 
– неможливість знайти адекватну роботу за фахом (профілем спеціалізації) – 23%; 
– невизначена (напружена) політична ситуація в державі – 10%;  
– неможливість швидко вирішити свою житлову проблему – 7%. 
Розуміючи наслідки такого стану справ у довгостроковій перспективі важливо визначити 

пріоритетні напрямки управління міграційними процесами з метою збереження та нарощення 
інтелектуально-трудового потенціалу держави.  

Головною метою держави і діяльності її органів є людина, її права і свободи. Оскільки 
саме людина є безпосереднім та основним суб’єктом міграції, то звідси випливає, що 
державне управління такими процесами повинне бути спрямованим на досягнення 
вищезгаданої мети згідно норм Конституції України, а саме захисту її прав і свобод як 
громадянина України чи громадянина іншої держави, що перебуває на території країни. 
Такий підхід відображає патерналістський аспект державного управління, що передбачає 
піклування держави про своїх громадян. Відповідно стратегічними завданнями управління 
міграцією в контексті збереження інтелектуально-трудового потенціалу держави та 
недопущення надмірних еміграційних потоків виступають: 

1) стримування масовості міграції осіб, які отримали відповідні знання, навички та 
досвід на батьківщині (тобто вже володіють значним особистісним інтелектуально-трудовим 
потенціалом, отримавши його повністю чи частково за рахунок коштів з державного 
бюджету); 

2) сприяння поверненню мігрантів, які отримали знання, навички та досвід за кордоном; 
3) протидія деінтелектуалізації здібностей мігрантів, що є наслідком виконання робіт, які 

не пов’язані з професійними знаннями та досвідом (нині українські заробітчани переважно 
виконують такі види робіт, як догляд за дітьми та людьми похилого віку, прибирання (жінки), 
будівництво та робота різноробами (чоловіки)). 

Управління міграційними процесами повинно включати заходи різного стратегічного 
характеру на всіх етапах їх виникнення: 

1) попередження (профілактики) й організації супроводу міграції;  
2) безпосередньої міграції; 
3) адаптації мігранта до нових умов з метою або пришвидшення його повернення на 

батьківщину, або ж допомоги адаптації та пришвидшення процесу освоєння нових знань; 
4) повернення мігранта на батьківщину з метою допомоги та частково контролю за 

ефективністю використання набутого ним інтелектуально-трудового потенціалу. 
Глобалізація та Болонський процес у системі освіти стимулюють міграцію осіб, які 

володіють найбільш високим інтелектуально-трудовим потенціалом, особливо молоді. Тому 
управління міграцією повинне також спрямовуватись на найбільш мобільні верстви 
населення. У світлі цього пріоритетні напрямки управління міграційними процесами в Україні 
можна конкретизувати за певною схемою, а саме щодо збереження та нарощування 
інтелектуально-трудового потенціалу: 

1) за напрямком переважання міграційних потоків: 
- регулювання потоків емігрантів, які отримали значний інтелектуально-трудовий 

потенціал на батьківщині, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету; 
- регулювання потоків іммігрантів, які отримали значний інтелектуально-трудовий 

потенціал у рідній країні, проте можуть його реалізовувати у країні прибуття, або ж отримали 
такий потенціал вже у країні прибуття і потребують стимулів для залишення з метою 
подальшої трудової діяльності; 
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- робота з українською діаспорою за кордоном з метою обміну досвідом, співпраці за 
різними напрямками інтелектуально-трудової діяльності тощо; 

2) за характером планування території та регіональною специфікою (мова йде про 
Генеральну схему планування території України, моніторинг реалізації якої ведеться з 2002 
року): 

- регулювання потоків міграції з метою досягнення концептуальних завдань 
ефективного використання інтелектуально-трудового потенціалу держави (нації); 

- регулювання потоків міграції на регіональному рівні (транзитні регіони, прикордонні 
регіони) з метою досягнення визначених у стратегіях завдань розвитку регіону; 

3) за призначенням демографічної структури в світлі оптимізації відтворення соціально-
демографічного потенціалу території: 

- регулювання потоків міграції молоді (до здобуття освіти, під час здобуття освіти, після 
здобуття освіти); 

- регулювання потоків міграції жінок, які становлять основну частину нелегальних 
мігрантів та суттєво впливають на сімейний добробут; 

- регулювання потоків міграції батьків, які мають дітей віком до 16 років (недопущення 
соціального сирітства, яке в більшості випадків призводить до зменшення успішності в 
навчанні серед таких дітей); 

- регулювання потоків міграції науковців (до здобуття наукового ступеня, під час 
здобуття наукового ступеня, після здобуття наукового ступеня); 

- регулювання потоків міграції окремих професійних груп (програмістів, медиків, освітян 
тощо). 

Інструменти механізму управління міграцією в контексті ефективного використання 
інтелектуально-трудового потенціалу включають методи прямого і непрямого впливу. До 
методів прямого впливу належать міграційні квоти, цензові умови в’їзду до країни та виїзду з 
неї. Методи непрямого впливу спрямовуються на створення відповідних умов з метою 
досягнення стратегічних завдань управління міграцією. Наприклад, навчання іноземних 
громадян за кошти державного бюджету, які витримали конкурс і погоджуються певний час 
після закінчення навчання працювати в Україні. Це стимулюватиме до накопичення 
інтелектуально-трудового потенціалу держави через імміграцію осіб з високим його рівнем.  

Висновки з проведеного дослідження.  Отже, масові неконтрольовані міграції, які 
сьогодні є характерними для України, суттєво впливають на інтелектуально-трудовий 
потенціал держави. Так, транзит і імміграція в Україну осіб переважно азійського походження 
(з відносно низьким рівнем інтелектуального потенціалу) негативно впливає на відповідні 
процеси, натомість еміграція громадян України, які володіють значним інтелектуальним 
потенціалом за кордон з метою подальшого працевлаштування є вкрай негативною та у 
довгостроковій перспективі може стати відчутною загрозою втрати національної еліти та 
становлення в Україні економіки знань. Тому за такої ситуації управління міграційними 
процесами у значній мірі повинне бути спрямоване на створення таких умов, які б сприяли 
збереженню та нарощуванню інтелектуально-трудового потенціалу нації з метою його 
подальшого ефективного використання для соціально-економічного розвитку України. 
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Анотація 

У статті визначено концептуальні основи державної міграційної політики, 
спрямованої на недопущення надмірних еміграційних потоків та втрати інтелектуально-
трудового потенціалу держави. З’ясовано суть інтелектуально-трудового потенціалу 
держави, його складові та яким чином міграційні процеси впливають на його відтворення 
та накопичення. Виділено стратегічні завдання управління міграцією в контексті 
збереження інтелектуально-трудового потенціалу держави. 

Ключові слова: міграція, міграційні процеси, інтелектуально-трудовий потенціал 
держави, державне управління міграційними процесами.  

 
Аннотация 

В статье определены концептуальные основы государственной миграционной 
политики, направленной на недопущение чрезмерных эмиграционных потоков и потери 
интеллектуально-трудового потенциала государства. Выяснена суть 
интеллектуально-трудового потенциала государства, его составляющие и каким 
образом миграционные процессы влияют на его воспроизведение и накопление. Выделены 
стратегические задачи управления миграцией в контексте сохранения 
интеллектуально-трудового потенциала государства. 

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, интеллектуально-трудовой 
потенциал государства, государственное управление миграционными процессами. 

 
Annotation 

The article outlines the conceptual foundations of the state migration policy aimed at 
preventing excessive immigration flows and loss of intellectual and labor potential. Found out the 
essence of intellectual and labor potential, its components and how migrations affect the 
reproduction and accumulation. Highlighted the strategic tasks of managing migration in the 
context of preservation of intellectual and labor potential. 

Key words: migration, migration intellectual and labor potential of the state, state 
management of migration flows 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки формування товарного 
забезпечення товарообороту підприємств оптової торгівлі здійснюється на ринку товарних 
ресурсів шляхом вільного вибору постачальників необхідних товарів та укладання договорів 
(контрактів, угод) поставки товарів з підприємствами роздрібної торгівлі. Для того щоб 
належним чином управляти товарним асортиментом, підприємствам оптової торгівлі слід 
розробляти всебічно обґрунтовану товарну політику. Для оцінки ефективності товарної 
політики необхідно визначити критерії та показники, яким вона повинна відповідати. 

В сучасних умовах для багатьох вітчизняних оптових підприємств головним в їх 
діяльності є досягнення найбільшого обсягу продажу товарів та отримання бажаної суми 
прибутку. Глобальна стратегічна мета повинна полягати у всебічному задоволенні потреб 
споживачів на товари та послуги, високоякісному їх обслуговуванні і отриманні 
довготривалого прибутку, що буде сприяти зростанню ринкової вартості підприємства. 
Виконання такої стратегічної мети можливо лише тоді, коли підприємство має значні 
конкурентні переваги і в першу чергу його пропозиція складається з більш 
конкурентоспроможних товарів та супутніх послуг, що відповідають потребам оптових 
покупців. Критерій ефективності товарної політики, як і стратегічна мета підприємства, не є 
постійним. Він змінюється відповідно до стадій життєвого циклу підприємства, від специфіки 
та стану розвитку його ринків збуту, попиту на товари та послуги, наявності фінансових та 
інших ресурсів, умов зовнішнього середовища та різних внутрішніх факторів розвитку 
підприємства. 

Для аналізу товарного асортименту та кількісної оцінки ефективності товарної політики, 
необхідно застосовувати, відповідно до визначеного критерію, цілу систему показників, які 
слід розраховувати і вивчати в динаміці. Це дає можливість більш глибоко аналізувати, 
знаходити резерви її удосконалення, оцінювати і стимулювати працю робітників, що 
безпосередньо займаються не тільки розробкою товарної політики, а її реалізацією - 
закупівлею і збутом товарів. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. На сьогоднішній день фундаментальним 
дослідженням питань оцінювання ефективності товарної політики здебільшого присвячені 
праці зарубіжних авторів П. Доля, Д. Рікардо, Є. Хекшера, Б. Оліна, М. Портера, І. Ансоффа, 
М. Альберта, С. М. Лі, Ф. Котлера, Р. Монкріфа, Ч. Фатрелла та інших. Теоретичні і практичні 
аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення в роботах відомих вітчизняних 
вчених-економістів: В.Я. Кардаша, А.А. Мазаракі, С.Ф. Покропивного, В.В. Липучка, А.П. 
Дудяка, С.Я. Бугіля, .В.Д. Кучеренка, Н.Б. Ткаченко та інших. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є розробка та теоретичне 
обґрунтування методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління товарною 
політикою на оптових підприємствах, зокрема її формування в системі маркетингу, яка буде 
сприяти забезпеченню їх ефективного функціонування. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Критерії – це якісна ознака, яка 
розкриває сутність та зміст ефективності, зокрема, товарної політики оптових підприємств.  

Критерії повинні концентровано відбивати головну стратегічну мету підприємства. В 
сучасних умовах для багатьох вітчизняних оптових підприємств головним в їх діяльності є 
найбільш повне задоволення платоспроможного попиту покупців та забезпечення умов для 
прибуткової діяльності підприємства. Глобальна стратегічна мета буде полягати у 
всебічному задоволенні потреб споживачів на товари та послуги, високоякісному 
обслуговуванні і отриманні довготривалого  прибутку. Виконання такої стратегічної мети 
оптового підприємства можливе лише тоді, коли підприємство має значні конкурентні 
переваги і в першу чергу пропозиція складається з  більш конкурентоспроможних товарів та 
супутніх послуг, що відповідають потребам оптових покупців. 

Критерії ефективності товарної політики не є постійними. Вони змінюються відповідно 
до стадій життєвого циклу підприємств оптової торгівлі, залежать від специфіки та стану 
розвитку їх ринків збуту, попиту на товари та послуги, наявності фінансових та інших 
ресурсів, умов зовнішнього середовища та різних внутрішніх факторів розвитку 
підприємства. 

Для кількісної оцінки ефективності товарної політики, необхідно застосувати, відповідно 
до визначених критеріїв, цілу систему показників. Це дає можливість аналізувати, знаходити 
резерви її удосконалення, оцінювати і стимулювати працю робітників, що безпосередньо 
займаються закупівлею і збутом товарів. 

Відомий спеціаліст з маркетингу, Пітер Дойль, стверджує що „кожна компанія має 
специфічні джерела вартості, а значить, потребує особливої системи показників” [1,с.207].  
Він пропонує використовувати „збалансовану систему оцінок” розроблену вченими Р.Каплан 
і Д. Нортон. Вони рекомендують визначати результати діяльності підприємства які в значній 
мірі залежать від розробленої товарної політики, виходячи з чотирьох груп оцінок, поданих 
на рисунку 1. 

Цілі та склад оціночних показників повинні змінюватися відповідно до етапу життєвого 
циклу підприємства. Так, для компаній, що знаходяться на стадії зростання, основною 
фінансовою ціллю є збільшення обсягу продажу. На стадії зрілості на перший план виходять 
такі показники, як „прибуток на використовуємий капітал”, ефективна додана вартість і маржа 
операційного прибутку. На стадії спаду головним фінансовим показником стають грошові 
потоки [1, с.208]. 

Запропонована „збалансована система оцінок” нами сприймається як основа для 
розробки оціночних показників товарної політики підприємств оптової торгівлі. При 
визначенні показників оцінки і цільових рівнів слід враховувати не тільки те, що кожне оптове 
підприємство має специфічні умови існування, знаходиться на певному етапі життєвого 
циклу, а й специфіку його діяльності та того напряму, для якого розробляється система 
показників. 

Основним функціональним призначенням оптового підприємства є закупівля товарів у 
різних постачальників для задоволення потреб покупців обраного ним цільового ринку. 
Склад цих покупців, як правило, дуже різноманітний. Тому оптовому підприємству необхідно 
відслідковувати оцінки своєї діяльності як з боку різних груп оптових покупців, так і кінцевих 
споживачів. В системі оцінки ефективності товарної політики важливе місце посідає оцінка 
конкурентоспроможності товарів, що будуть складати асортиментний портфель 
підприємства. Аналіз економічної літератури виявив, що з метою кількісної оцінки 
ефективності окремого товару, товарного асортименту та товарної номенклатури 
підприємство оптової торгівлі може використовувати широке коло різних показників.  

Основним показником, за допомогою якого можна визначити ефективність рішень щодо 
закупівлі конкретних товарів, є рівень його конкурентоспроможності. В найширшому розумінні 
цього поняття конкурентоспроможність товару визначає можливість його продажу на 
вибраному цільовому ринку, що обумовлює здатність відповідати вимогам даного ринку, це 
його здатність бути виділеним споживачем з аналогічних товарів, які пропонуються на ринку 
підприємствами-конкурентами. 
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 Фінансові оцінки Як ми хочемо виглядати в 
очах акціонерів? 

 Цілі  Показники 
  1. Показник «прибуток на використаний 

капітал» 
2.  Маржа операційного прибутку 
3.  Ефективна додаткова  вартість 
4. Грошові потоки 
5. Збільшення обсягу продажу 

 
 
Як ми хочемо 
виглядати в очах 
споживачів ? 

   
 

В чому ми 
повинні  
відзначатися? 

Оцінка споживачів  Оцінка внутрішніх напрямків 
діяльності 

Цілі  Показники  Цілі Показники  
 1.Частка ринку 

2. Імідж торгової 
марки 
3. Задоволення 
споживачів 
4. Рівень утримання 
споживачів 
5. Залучення 
споживачів 
6. Оцінка компанії 
   основними  
клієнтами 

  

 1. Частка нових товарів 
в загальному обсязі 
продажу 
2. Виробничі витрати 
3. Подовженість 
виробничого циклу 
4. Управління запасами 
5. Показники якості 
6. Технологічні 
здібності 

    
Оцінка інновацій і навчання  

Цілі  Показники  

 
 
 
 
 
 

Чи здібні ми 
вдосконалюватися і 
створювати цінності ? 

 1. Розробка 
продуктів 
2. Закупівля 
3. Виробництво 
4. Технологія 
5. Маркетинг і 
збут 

 

 
Рис.1. Взаємозв’язок показників в збалансованій  

системі оцінок [1,с.207,208,210] 
 

Умовою конкурентоспроможності товару (Кт) є максимізація питомого споживчого 
(корисного) ефекту (Ес) відносно ціни споживання (Цс), а саме: 

Кт  =  
Цс
Ес

              max 

Бачення і 
стратегія 
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Вимірювання конкурентоспроможності конкретних товарів здійснюється за різними 
показниками, тому що товари відрізняються перш за все своїм функціональним 
призначенням, частотою попиту, рівнем вимог до естетичного їх оформлення, ціною 
споживання, соціальним результатом.  

Особливо важливими показниками з них є ціна споживання та соціальний результат, 
який отримає покупець під час споживання (експлуатації) придбаного товару. 

Як відомо, витрати покупця складаються з двох частин: витрати на купівлю (ціна 
товару) та витрати, що пов’язані зі споживанням (ціна споживання). Ціна споживання, як 
правило, значно вище ціни, за яку продано товар. Наприклад, у загальних експлуатаційних 
витратах за увесь строк служби побутового холодильника ціна продажу займає приблизно 
10%. Тому найбільш конкурентоспроможний не той товар, що пропонується по мінімальній 
ціні на ринку, а той, у якого мінімальна ціна споживання за увесь строк його служби у 
споживача. 

Показник соціального результату характеризує  відповідність маси товарів конкретного 
призначення структурі суспільних потреб, яка склалась і розглядає показники соціального 
призначення товарів, відповідності товарів оптимальному асортименту та морального 
старіння товарів. Наприклад,  використання в домашніх умовах товарів побутової техніки 
полегшує домашню працю, зменшує витрати часу на ведення домашнього господарства, 
збільшує вільний час людини. Отже, показник соціального призначення характеризує 
відповідність випускаючих товарів масового попиту, що виробляються,  структурі потреб 
конкретної групи споживачів, для яких вони призначені. Показник відповідності товарів 
оптимальному асортименту відображає ефективність їх використання в існуючий системі 
асортименту товарів даного виду, а також їх зв’язок з іншими товарами, які входять до 
складу функціонально-споживчих комплексів. Показник морального старіння характеризує 
величину (ступінь) морального зносу товарів, яке обумовлено появою нових товарів 
підвищеної якості, аналогічних, але більш дешевих, зміною норм і цінностних орієнтирів 
споживачів, вимогами моди і подібне. 

Конкурентоспроможність товару – поняття складне та інтегральне. Рівень 
конкурентоспроможності товару можливо оцінити за допомогою системи одиничних, 
групових та інтегральних  показників. Конкурентоспроможність товару визначають відповідно 
до інших товарів і завжди конкретно, виходячи із ступеня задоволення потреб потенційних 
споживачів. Наприклад, інтегральний показник конкурентоспроможності товару (ІПК) 
визначається співвідношенням показника конкурентоспроможності аналізуємого товару (ПКі) 
до показника конкурентоспроможності товару-аналогу (ПКіа): 

ПКіа
ПКіІПК =  

При оцінці одиничних показників конкурентоспроможності використовуються 
вимірювальні, розрахункові, експертні, соціологічні, експериментальні та реєстраційні 
методи. Визначення групових та інтегральних показників здійснюється розрахунковим 
методом. В табл.1 подана класифікація методів, за допомогою яких рекомендується 
оцінювати конкурентоспроможність товарів. 

Таблиця 1  
Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності товарів 

Ознака класифікації Угрупування методів 

1. Номенклатура критеріїв 1. Прямі методи 
2. Побічні методи 

2.Мета та стадія оцінки 

(виходячи з життєвого циклу товару) 

1. Методи, що застосовуються на 
стадіях проектування та виготовлення товару 
2. Методи, що застосовуються на 
стадіях реалізації  та експлуатації 

3. Форма подання даних 1. Графічні методи 
2. Матричні методи 
3. Комбіновані методи: розрахунково - 
матричні, розрахунково-графічні 
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Разом з тим слід зауважити, що для оцінки конкурентоспроможності товарів потрібно 
мати не тільки належне методичне, а й інформаційне забезпечення, зокрема про ринок з 
виокремленням груп товарів, за якими спеціалізується підприємство, визначення 
економічних і технічних параметрів, порівняльну характеристику цих параметрів. Таким 
чином, конкурентоспроможність товару займає центральне місце в товарній політиці 
підприємства оптової торгівлі.  

При формуванні товарного асортименту особливу увагу необхідно приділяти розробці 
конкретного асортиментного переліку товарів, що буде  пропонуватися для реалізації 
клієнтам оптового підприємства. 

Для характеристики і оцінки асортименту товарів підприємства оптової торгівлі повинні 
використовувати показники, які надані в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Показники оцінки товарного  асортименту оптових підприємств 

 

Показник Зміст показника 
Формула 
розрахунку 

Коефіцієнт широти 
асортименту, шК   
за товарними групами  

Відношення фактичної кількості товарних груп  
( ТГ

фА ) до кількості товарних груп, встановлених 

асортиментним переліком товарів( ТГ
фА ) 

ТГ
n

ТГ
Ф

Ш А
АК =  

Коефіцієнт широти 
асортименту *, шК   
* за товарними  
   підгрупами 

Відношення фактичної кількості товарних підгруп  
( фА )  до  кількості  товарних підгруп,  
встановлених асортиментним переліком 
товарів( ТГ

фА ) 

ТГ
n

ТГ
Ф

Ш А
АК =  

Коефіцієнт глибини 
асортименту, ГК   

Відношення фактичної кількості різновидів 
товарів ( р

фА ) до кількості різновидів за  
встановленим асортиментним переліком 
товарів( р

nА ) 
р

n

р

Г А
А

К ф=  

Коефіцієнт гармонійності 
асортименту, Кг.а. 

Співвідношення кількості основних (Аі) і супутніх 
товарів (Ас) 

Аc
АiК aг =.  

Коефіцієнт оновлення 
асортименту, Ко.а 

Відношення кількості нових товарів(Ао) до 
загальної кількості пропонуємих до продажу 
товарів(Ап) Ап

АоК aо =.  

Ступінь задоволення  
асортиментом Сз.а 
(за даними анкетного 
опитування оптових 
покупців) 

Відношення загальної суми попередніх 
показників щодо задоволення асортиментом 
( iP )  до загальної суми кількості відповідей  ( in ). ∑

∑
=

== 5

1

5

1
.3

i

i
a

Ni

Pi
C  

 Частка  І-тої товарної 
групи (підгрупи або виду 
товара ), Кел.і.  

Відношення товарообороту по І-тій товарній 
групі (підгрупі або виду товара) в періоді (Ті), що 
аналізується, до загального обсягу 
товарообороту підприємства за той же проміжок 
часу  (Тз ) 

Tз
TiiКел =.  х 100 

Доходовіддача від 
реалізації товару(або 
товарної групи, 
підгрупи),(ДРт) 

Відношення доходу від реалізації товару(Дті) до 
загальної суми доходу від реалізації усіх 
товарів(Дтз) 
 

Дтз
ДiДРi =  

 
* Для спеціалізованих і вузькоспеціалізованих оптових підприємств 
Для підприємства важливо сформувати оптимальну структуру пропонуємого 

асортименту – співвідношення товарних груп, підгруп, видів, різновидів товарів. Для оцінки 
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раціональності фактичної структури асортименту оптовому підприємству слід визначати 
коефіцієнт відповідності фактичної структури бажаній. 

Розширення та поглиблення товарного асортименту теж повинно бути оптимальним, 
відповідати  потребам покупців і вимогам економічності. Базовим показником при розрахунку 
показника „глибина товарного асортименту” може бути кількість різновидів, які визначені 
специфікаціями до договорів поставки, або розробленим асортиментним переліком і ін. 
Показники широти і глибини товарного асортименту залежать від ряду факторів, важливими 
з яких є форма товарної спеціалізації оптового підприємства, розмір складської площі, 
фінансова стійкість підприємства, а також стан пропозиції на споживчому ринку. Широкий, 
глибокий і стійкий асортимент товарів забезпечується ефективною роботою комерційної 
служби, особливо під час закупівлі товарів.  

Забезпечення стійкості товарного асортименту створює передумови для закріплення 
покупців, що вже знаходяться у договірних відносинах з оптовим підприємством. Ступінь 
оновлення асортименту характеризується часткою нових товарів в загальному надходженні. 
Закріпленню постійних покупців і залученню нових сприяє й постійне оновлення асортименту 
товарів. Цей процес повинен бути ув’язаний з періодом морального старіння товарів: чим він 
менше, тим більший ступінь оновлення асортименту. Краще не стільки розширювати, скільки 
своєчасно оновлювати асортимент. 

Для забезпечення комплексності товарної пропозиції необхідно приділяти увагу не 
тільки основним товарам, а й супутнім, про що буде свідчити коефіцієнт гармонійності 
товарного асортименту. 

В умовах ринкової економіки важливим оціночним показником є не тільки обсяг продажу 
товарів, їх частка в загальному обсязі товарообороту, а й який доход отримує підприємство 
від реалізації конкретного виду товару та яка ступінь задоволення покупців товарним 
асортиментом, що  пропонується. 

Отже, запропоновані показники охоплюють основні складові параметри товарної 
політики підприємств оптової торгівлі, на основі яких повинна здійснюватися діяльність щодо 
формування товарного забезпечення обороту, - закупівля товарів, підготовка і продаж їх та 
інші технологічні операції, які пов’язані з товарорухом.  

В таблиці 3 запропонована система показників оцінки ефективності товарної політики 
оптових підприємств. Загальний принцип побудови полягає у зіставленні результатів 
діяльності з показниками наявності матеріальних і трудових ресурсів (рівня ефективності 
використання ресурсів) або з показниками поточних витрат для досягнення цих результатів 
(рівня ефективності витрат). На підприємствах оптової торгівлі необхідна деталізація 
результатів діяльності за операційними одиницями (товарними лініями, які є конкретними 
товарними групами і характеризуються широтою, глибиною, насиченістю, гармонійністю, 
постачальниками); результати операційних одиниць, в свою чергу, розглядаються в контексті 
окремих товарів, покупців або ринків. 

Таблиця 3 
Показники оцінки ефективності товарної політики оптових підприємств 

 
Показник Зміст показника Формула розрахунку 

1 2 3 
Економічні:   
Товарообертаємість 
(в днях) (ТОд) 
 
 

Відношення середнього  
товарного запасу підприємства (Зср) до 
середньоденного товарообороту (Тд) Д

Д Т
срТО 3

=  

Товарообертаємість 
(в кількості оборотів) 
(Тооб) 

Відношення кількості днів аналізуємого 
періоду (30;90;360) до 
товарообертаємості  в днях  (Тод) Д

Д ТО
ТО 360

=  

Рентабельність витрат обігу, 
пов’язаних  з закупівлею і 
доставкою товарів (РВО) 
(у відсотках) 

Відношення обсягу витрат обігу, 
пов’язаних з закупівлею і доставкою 
товарів (Воз) до обсягу оптового 
товарообороту (Т) 

Т
ВОР ВО

3=  х 100 
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продовження табл. 3 
1 2 3 

Рентабельність витрат обігу, 
пов’язаних зі збереженням, 
підготовкою товарів до 
оптового продажу (РВО) 
(у відсотках) 

Відношення обсягу витрат обігу 
пов’язаних зі збереженням, підготовкою 
товарів до оптового продажу(Воп), до 
обсягу оптового товарообороту (Т) 

Т
ВОР П

ВО=  х 100 

Рентабельність витрат обігу, 
пов’язаних з оптовим 
продажем товарів (Рво) 
(у відсотках) 

Відношення обсягу витрат обігу, 
пов’язаних з оптовим продажем товару 
(ВОоп), до обсягу оптового 
товарообороту (Т) 

Т
ВОР OП

ВО=  

Рентабельність обороту із 
закупівлі товарів 
(Розн) (у відсотках) 
 

Відношення  номінального розміру 
чистого прибутку (ЧПн)  до добутку ціни 
закупівлі(Цз) та кількості товару хКЦ

хЧПР
З

Н
ОЗН

100
=  

Рентабельність обороту  
по реалізації товарів 
(Рорн) 
 

Відношення номінального розміру 
чистого прибутку (ЧПн) до добутку ціни 
реалізації (Цр)  та кількості товару (К) хКЦ

хЧПР
Р

Н
ОЗН

100
=  

Коефіцієнт ступеня 
досягнення мінімального та 
нормального 
прибутку ( Кд) 

Відношення обсягу  
прибутку, ступінь досягнення якого 
оцінюється (Поц), до  
фактичного обсягу отриманого прибутку 
(Пфакт) 

 
 
 

100⋅=
Пфакт
ПоцКд  

 
 

Відношення суми чистого прибутку 
підприємства (ЧП) до загальної суми 
реалізації товарів (Р) 

 
 

Р
ЧПРр =  

Коефіцієнт рентабельності 
реалізації товарів 
(Рр) 
              
           або 
 
Рентабельність обороту по 
реалізації товарів 
(Рорн) (у відсотках) 

Відношення номінального розміру 
чистого прибутку (ЧП), до добутку ціни 
реалізації (Цр) та 
кількості товару (К) 

хКЦ
хЧПР
Р

Н
ОРН

100
=  

Доходовіддача  від реалізації 
послуг (ДВп) 
 

Відношення доходів від реалізації 
послуг (Дп) до доходів від усіх видів 
діяльності ( ∑Д) Д

ДДВ П
П Σ

=  

Комерційні:   
Частка підприємства на 
товарному ринку (РЧ)    (за 
кількістю або загальною 
вартістю реалізованої 
продукції) 

Співвідношення обсягу реалізованої 
продукції підприємства (Рп) і загального 
обсягу реалізації продукції даного 
асортименту на аналізує-мому 
товарному ринку (Ртр) 

 

1РЧ0 <<

=
Ртр
РпРЧ

 

 
Темпи росту товарообороту 
(Тт) 
(у відсотках) 

Відношення фактичного обсягу 
товарообороту (Тф), до планового або 
минулого періоду (Тпл) ПЛ

Ф
Т Т
ТТ =  х 100 

Темпи росту прибутку 
(Тп) (у відсотках) Відношення фактичного обсягу прибутку 

(Пф), до  планового (Ппл) або минулого 
періоду ПЛ

Ф
Т П

ПТ =  х 100 
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продовження табл. 3 
1 2 3 

Приріст (скорочення ) 
часу обертання товару 
(∆Тоб) 

Співвідношення абсолютного розміру 
збільшення (чи зменшення) часу 
обертання товару ( t) до попередньої 
величини аналізуємого показника  (уt-1) 1−

∆
∆ =

t
ОБ Y

tТ  

Прибуток на одиницю 
товарних запасів (Пз) 
 

Співвідношення суми прибутку від 
реалізації товарів (П) до середніх розмірів 
товарних запасів (ТЗ) 
 

3Т
ПП З=  

Коефіцієнт виперед – 
ження (відставання) темпів 
зміни товарних 
запасів (К) 
 

Відношення темпів зміни товарних запасів 
(Ттз) та товарообороту оптового 
підприємства (То.п.) ..

3

ПО

Т

Т
ТК =  

Коефіцієнт зміни кількості 
оптових покупців (Кзоп) 

Відношення кількості оптових покупців у 
поточному році (Опзр) до 
попереднього року (Оппр) 
 ПР

Р
ОП ОП

ОПК 33 =  

Коефіцієнт зміни кількості 
укладених договорів поставок  
(КЗдп) 
 

Відношення кількості укладених договорів 
поставок у поточному році (Удзр) до 
попереднього  року(Удпр) ПР

Р
ДП УД

УДК 33 =  

Коефіцієнт зміни обсягу 
поставки товарів у розрахунку 
в серед – ньому на один 
укладений договір  
(КЗ дп) 
 

Відношення обсягу поставки товарів у 
розрахунку в середньому на один 
укладений договір у поточному році 
(VУДЗР)  до попереднього року (VУДПР) ПР

ЗР
ДП VУУ

VУУК =3  

Коефіцієнт зміни суми 
штрафів за претензіями 
оптових покупців (КЗш) 

Відношення суми штрафів за претензіями 
оптових покупців у поточному році 
( ЗРШΣ ) до попереднього року (∑Шпр) ПР

Р
Ш Ш

ШК
Σ
Σ

= 33  

Товаровіддача одиниці 
торговельної площі магазинів 
оптового підприємства (ТВ ST  ) 
(грош. од. на 1м кв.) 
 

Відношення обсягу товарообороту ( п.) 
до розміру торговельної площі (ST) 
 T

Т
ST S

ТТВ =  

Товаровіддача одиниці 
складської площі (BSCK) або 
складського об’єму (грош.од. 
на 1м кв. або 1 м куб.) 

Відношення обсягу складського обороту 
(Тск) 
до розміру складської площі (SCK), або 
складського об’єму (VCK) 

)(
)(

VckS
ТVckВ

CK

CK
SCK =  

Темпи росту обсягу неходових 
та залежалих товарів (ТРнхз) 

Відношення суми неходових та залежалих 
товарів (Знхз) до загальної суми товарних 
запасів (З) З

ЗТP НХЗ
НХЗ =  x 100 

Коефіцієнт стійкості  
асортименту ,(Кс)  

Відношення кількості різновидів товарів 
відсутніх на складі на момент перевірки 
(А п

Ф ) до добутку кількості перевірок  (п) на 
кількість різновидів товарів, передбачених 
асортиментним переліком (Ап) 
 

п

п
Ф

с Ап
АК

*
1 Σ

−=  

Рівень утримання споживача 
(Ру.с.) 
 

Відношення кількості постійних покупців 
оптового підприємства (ППА..п.) до 
загальної їх кількості протягом 
аналізуємого періоду (П) 
 

П
ПР ППА

СУ
.

.. =  

Р –> 1 
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продовження табл. 3 
1 2 3 

Соціальні:   
Коефіцієнт завершеності 
покупок в магазинах оптового 
підприємства 
(Кз) 

Співвідношення кількості покупців, 
придбавши товари (Пп), до загальної 
кількості покупців, що прийшли в 
магазин протягом аналізуємого періоду 
(Пз) 

.ОП

З
З Т

РК =  

Операційні:   
Коефіцієнт ефективно-сті 
виробничих витрат 
(КEZ) 

 Відношення товарообороту, включаючи 
реалізацію послуг (Т), до сукупних 
витрат, пов`язаних з процесом  продажу 
(ВО) 

К
ВО
Тz =Е  

Коефіцієнт ефективності  
маркетингових процесів 
 (КEM ) 

Відношення валової доданої вартості 
(ВДВ) до суми показників проміжного 
споживання (ПС) , фонду оплати праці 
(ФОП), амортизації основних засобів (А) 
і витрат у сфері товарного обігу (В) 

ВАФОППС
ВДВКЕм

+++
=

 

Коефіцієнт ефективності  
використання матеріальних 
ресурсів (КЕМР ) 

Відношення товарообороту, включаючи  
реалізацію послуг, (Т) до суми основних 
і оборотних засобів (Зос; Зоб) та обсягів 
товарних запасів (ТЗ)  

333 Т
TК
ОБОС

EMP ++
=  

Інноваційні:   
Коефіцієнт співвідношення  
реалізованих товарів та 
послуг (КСп) 

Відношення суми реалізованих товарів 
(Рт) 
до суми послуг, пов’язаних з 
реалізацією цих товарів (Рп)  П

Т
П Р

РКС =  

Ефективність надання 
супутніх послуг(EП) 

Різниця суми вартості супутніх  послуг, 
що супроводжують товар  
(∑ сп)  та суми вартості товару (∑ вт) 

СПВТПЕ Σ−Σ=  

Продуктивність маркетологів, 
які розробляли товарну 
політику (Чм) 
 

Відношення умовно-натуральних 
одиниць реалізації  і-го товару (РТі) до 
чисельності маркетологів, зайнятих в 
розробці товарної політики  

Чм
РТiКПМ =  

 
Як видно з таблиці 3, показники оцінки ефективності товарної політики підприємств 

оптової торгівлі класифіковані за ознакою походження і поділяються на 5 груп: економічні, 
комерційні, соціальні, операційні та інноваційні. 

Ступінь ефективності товарної політики визначається результатами діяльності оптового 
підприємства у порівнянні з витратами на її здійснення. Показники, що характеризують оцінку 
ефективності товарної політики оптового підприємства, повинні постійно розраховуватись 
маркетологами, це надасть можливість визначати коефіцієнти зміни за аналізує мий період, 
а  саме: 

-   коефіцієнт зміни оптових покупців; 
-   коефіцієнт зміни  кількості укладених договорів поставки; 
-   коефіцієнт зміни  обсягу поставки товарів у розрахунку в середньому на 
    один укладений договір; 
-   коефіцієнт зміни  суми штрафів за претензіями оптових покупців; 
-    та інші. 
Здійснюючи  на оптовому підприємстві аналіз ефективності товарної політики, 

показники потрібно розглядати не тільки у динаміці, а й у порівнянні з відповідними 
показниками, які склалися у підприємств-конкурентів, а також у середньому по 
підприємствам аналогічної спеціалізації. Однак це буде можливе лише за умов 
удосконалення статистичної звітності і доступності до неї. 
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Необхідно відмітити, що вдало розроблена товарна політика підприємств оптової 
торгівлі, потребує ще вмілої її реалізації. Закуплений на вигідних умовах товар, продаж якого 
не завжди приносить очікуваних результатів і тому результат від розробленої товарної 
політики може бути різним. Отже на вітчизняних оптових підприємствах необхідно значно 
підняти рівень аналітичної роботи усіх сфер діяльності, створити сучасну аналітично-
прогностичну інформаційну систему і мати відповідне не тільки інформаційне, а і методичне , 
технічне та кадрове забезпечення. Розв`язання цих проблем дозволить підвищити рівень 
обґрунтування управлінських рішень і покращити управлінську діяльність підприємства в 
цілому.  

Висновки з проведеного дослідження. Для кількісної оцінки ефективності товарної 
політики, необхідно застосовувати цілу систему показників, а саме: економічні, комерційні, 
соціальні, операційні, інноваційні. Це дає можливість аналізувати, знаходити резерви її 
удосконалення, оцінювати і стимулювати працю робітників, що безпосередньо займаються 
закупівлею і збутом товарів. 

На вітчизняних оптових підприємствах необхідно значно підняти рівень аналітичної 
роботи усіх сфер діяльності, зокрема товарної політики, створити сучасну систему обліку, 
нормативну базу різних показників і мати відповідне не тільки інформаційне, а і методичне, 
технічне та кадрове забезпечення. Розв`язання цих проблем дозволить підвищити рівень 
обґрунтування управлінських рішень і покращити управлінську діяльність підприємства в 
цілому, оцінити оптимальність товарної політики оптового підприємства і при необхідності 
внести кардинальні зміни, визначити сильні та слабкі сторони торговельної діяльності і 
сконцентрувати діяльність в напрямах, які є найбільш перспективними і прибутковими. 
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Анотація 
В статті розглянуті критерії та показники оцінки ефективності товарної політики 

підприємств оптової торгівлі, проаналізовано бачення зарубіжних науковців 
«збалансованої системи оцінок», внесені пропозиції щодо створення, сучасної системи 
обліку, нормативної бази різних показників, а також формування методичного, технічного 
та кадрового забезпечення. 

Ключові слова: оптова торгівля, критерії, показники, ефективність, 
товарооборот, товарна політика, товарний асортимент, широта асортименту, 
насиченість асортименту, гармонійність асортименту, глибина асортименту, 
маркетинговий аналіз товарного асортименту, прибутковість товарів. 

 
Аннотация 

 В статье рассмотрены критерии и показатели оценки эффективности товарной 
политики предприятий оптовой торговли, проанализированы рекомендации зарубежных 
ученых «сбалансированной системы оценок», внесены предложения про создание, 
современной системы учета, нормативной базы разных показателей, а также 
формирования методического, технического и кадрового обеспечения. 

Ключевые слова: оптовая торговля, критерии, показатели, эффективность, 
товарооборот, товарная политика, товарный ассортимент, широта ассортимента, 
насыщенность ассортимента, гармоничность ассортимента, глубина ассортимента, 
маркетинговый анализ товарного ассортимента, прибыльность  товаров. 
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Annotation 
Criteria and indicators of commodity policy effectiveness estimation of wholesaling 

enterprises were examined in the article. There were analyzed foreign scientists’ recommendations 
as for balanced evaluation system; there were proposals concerning the modern accounting 
system’s creation, different indicators standard basic and also formation of methodological 
technical and personnel supply added as well. 

Key words: wholesaling, criteria, indicators, effectiveness, commodity circulation, commodity 
policy, commodity assortment, assortment wideness assortments richness, harmonious 
assortment, profundity of assortment, marketing analyze of commodity assortment, profitability of 
goods. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ ТА 
КРИТЕРІЇ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Виробничі підприємства займають основну ланку 

національної економіки будь-якої держави. Від злагодженої роботи цих підприємств 
залежить не тільки внутрішнє, мікроекономічне становище, а й розвиток національної 
економіки в цілому. 

Діяльність виробничих підприємств направлена на отримання певного результату. В 
загальному розумінні, цей результат передбачає отримання прибутків або досягнення 
певного економічного або соціального ефекту. Нарощуючи обсяги виробництва, 
розширюючи коло економічної діяльності, виробничі підприємства тим самим збільшують 
можливість отримання додаткових прибутків. Крім того, за рахунок зміцнення власного 
економічного становища підприємства мають можливість створювати додаткові робочі місця, 
збільшують податкові платежі до бюджетів різних рівнів, тим самим характеризують свою 
соціальну значимість для країни. 

Економічна діяльність виробничих підприємств характеризується витратами на 
виробництво, процесом виробництва та випуском продукції. Саме продукція є головною 
метою виробничого процесу та визначає обраний вид економічної діяльності. 

Виробничий процес на підприємствах промисловості часто пов’язаний з виходом 
декількох видів продукції в єдиному технологічному циклі. Таке виробництво прийнято 
називати комплексним, а сукупність всіх видів продукції, виробленої у цьому виробництві, 
комплексною продукцією або спільно виробленою. Крім того, у виробничому процесі 
одержується певна кількість відходів, які можуть бути використані на самому підприємстві 
або реалізовані іншим підприємствам у якості вторинних матеріальних ресурсів. 

Для цілей бухгалтерського обліку одними з найважливіших умов є чітке встановлення 
об’єктів обліку, їх достовірна оцінка, а також прогнозування отримання економічних вигід від 
використання цих об’єктів. Саме з причин наявності відмінностей між супутньою, побічною 
продукцією, відходами виробництва, встановлення їх оціночної вартості, а також одержання 
економічних вигід від використання цих ресурсів, виникає необхідність у розмежуванні цих 
результатів виробничого процесу в окремі об’єкти обліку та встановлення критеріїв їх 
визначення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний розвиток наукових думок з 
цього дискусійного питання припадає на 70-80 роки минулого сторіччя. Дослідженням 
проблеми ідентифікації результатів процесу виробництва займалися такі вітчизняні вчені як: 
Аракєлова В.А., Бобков Л.В., Булдаєва Т.С., Васильєва Л.І., Гуцайлюк З.В., Комаров В.І., 
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Ксинаріс В.Н., Лебедєв Є.І., Лебединський Ю.П., Лєпьошкін І.П., Лифанчиков А.Н., 
Маховикова Г.А., Новіков О.А., Пальчук В.П., Рекитар Я.А., Трусов А.Д. та інші. Аналіз 
сучасних праць таких вчених як Сопко В.В., Датар Ш., Друрі К., Фостер Дж.,      Хорнгрен Ч. 
вказує на те, що проблеми встановлення критеріїв визначення результатів виробничого 
процесу залишаються актуальними й на сьогодні. 

Постановка завдання. Більшість авторів, які займалися дослідженням проблеми 
поділу результатів виробничого процесу на основну, супутню, побічну продукції та відходи 
виробництва, схиляються до тієї думки, що це розмежування є умовним та залежить від мети 
виробництва за певних умов та в конкретному проміжку часу. Недостатній рівень 
економічного обґрунтування властивих ознак при визначенні цих понять призводить до того, 
що дуже часто другорядну продукцію виробничого процесу в літературі називають по 
різному: «побічною продукцією», «супутньою продукцією», «попутною продукцією», 
«родинною продукцією», «сполученою продукцією», «спільною продукцією» тощо. Крім того, 
іноді побічну та супутню продукції відносять як до складу основної продукції, так і разом з 
відходами виробництва поєднують у визначення «вторинні матеріальні ресурси». І навпаки, 
за схожістю появи в процесі виробництва відходи ототожнюють з побічною продукцією. 

Ціллю даного дослідження є виявлення спільних та відмінних рис між продуктами 
виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. При визначенні відмінних рис між 
основною, супутньою, побічною продукцією та відходами виробництва першочергово 
необхідно з’ясувати що розуміється під визначенням «готова продукція». 

Готова продукція – це продукція, виготовлена на даному підприємстві, що повністю 
пройшла всі стадії обробки, призначена для використання або продажу та відповідає 
технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-
правовим актом. 

Отже, готова продукція, незалежно від її видів, повинна відповідати основним вимогам: 
- вироблена на даному підприємстві; 
- пройшла всі стадії обробки; 
- характеризується суспільною значимістю – виробництво повинне орієнтуватися на 

продаж продукції споживачам; 
- має товарну завершеність, тобто повинна відповідати технічним та якісним 

характеристикам. 
Що стосується ідентифікації готової продукції як основної, то думки більшості науковців 

схожі. Так, Бобков Л.В. [1, с.9], визначає основну продукцію комплексного виробництва як 
продукт, який утворюється в результаті комплексного виробництва, як правило створеного 
для випуску цього продукту, так як отримання його іншими способами неможливе або 
економічно неефективне. Пальчук В.П. [2, с.30] характеризує основну продукцію як таку, 
заради отримання якої створюється підприємство та здійснюється основний технологічний 
процес. Погоджуючись з Пальчуком В.П., Трусов А.Д. [3, с.30] іде далі, зазначаючи, що 
технологічний процес з виробництва основної (цільової) продукції повинен бути направлений 
на одержання найбільшої її кількості. 

Підтримуючи думку Лебединського Ю.П. та ін. [4, с.6] вважаємо, що об’єм виробництва 
не є критерієм для віднесення продукції до основної або побічної, чи супутньої. Деяка 
продукція вироблена у виробничому процесі може займати значну частину в об’ємі 
виробництва, але економічні вигоди від її виробництва та/або реалізації можуть бути менші 
або не суттєвими. 

Закордонні вчені: Друрі К. [5, с.209], Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. [6, с.643], в 
основу поділу результатів діяльності комплексних виробництв застосовують ціновий фактор. 
На їх думку, у випадку, коли в результаті комплексного виробництва відносно високу 
продажну ціну має один продукт, його називають основним (головним) продуктом. 

Що до цінового фактору, то на наш погляд більш доречним буде розглядати результати 
виробничого процесу за критерієм здатності приносити економічні вигоди, за можливістю 
отримання доходу від їх виробництва. 

Так, основна сільськогосподарська продукція – це продукція, використання якої може 
приносити найбільші економічні вигоди підприємству, і отримання якої є метою утримання 
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біологічних активів, здатних давати таку сільськогосподарську продукцію (у рослинництві - 
зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, виноград, коренеплоди тощо; у тваринництві - 
молоко в молочному скотарстві, приріст живої маси при вирощуванні і відгодівлі тварин, 
вовна основного стада овець у вівчарстві, мед у бджільництві, товарна риба у рибництві 
тощо) [7]. 

Супутню, попутну та побічну продукції за отриманням економічних вигід можна умовно 
поєднати у другорядну (вторинну) продукцію. Однак, у зв’язку з відмінністю їх одержання у 
виробничому процесі, вони повинні розглядатися як окремі об’єкти обліку. 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів [7] визначають 
супутню сільськогосподарську продукцію, як продукцію, яка одержана від біологічного активу 
або їх групи одночасно з основною продукцією, відповідає встановленим стандартам або 
технічним умовам і призначена для подальшої переробки або реалізації (у рослинництві - 
насіння льону і конопель; у тваринництві - приріст живої маси тварин основного стада, 
молоко від основного стада овець, віск у бджільництві тощо). 

Технологічний процес, який пов’язаний з виходом двох та більше продуктів 
виробництва, характеризується витратами по відокремленню матеріальної складової вхідних 
сировинних ресурсів, яка бере участь у формуванні основної продукції, від матеріальної 
субстанції інших результатів виробництва. Ці результати можуть бути одержані на будь-яких 
стадіях виробничого процесу. 

На думку Пальчука В.П. [2, с.30], Гуцайлюка З.В. [8, с.10] під супутньою продукцією слід 
вважати продукцію, яка виходить одночасно з основною на заключній операції 
технологічного процесу і за своїм значенням прирівнюється до основної. 

Суттєве уточнення щодо моменту визначення спільно вироблених продуктів визначає 
Друрі К. [7, с. 209]. Він вважає, що відмінність між спільно виробленими продуктами полягає у 
тому, що до досягнення певного моменту в процесі виробництва, який називається точкою 
розподілу, їх не можна ідентифікувати як різні. Після точки розподілу спільно вироблені 
продукти можуть бути реалізовані або піддані подальшій обробці. В останньому випадку 
додаткові витрати на послідуючу обробку легко можна віднести на конкретний продукт, тобто 
супутню продукцію. 

Схожої думки дотримується Сопко В.В. [9, с.305], який супутню продукцію характеризує 
наявністю додаткових витрат понесених в єдиному технологічному процесі при виробництві 
основної продукції. 

На нашу думку, додаткові витрати по доведенню супутньої продукції до стану 
прийнятного для споживання є одним із факторів у виділенні цієї продукції в окрему 
категорію. В момент відділення від матеріальної субстанції основної продукції, супутній 
продукт переробки являє собою напівфабрикат, який за допомогою здійснення додаткових 
технологічних операцій перетворюється у продукцію готову для вжитку. 

Додаткові витрати, які пов’язані з виробництвом супутньої продукції, вказують на те, що 
підприємство має наміри виробляти цей продукт, має достатні технології, і, головне, відмова 
від цих витрат може привести до втрати підприємством можливих економічних вигід. 

На відміну від супутньої, побічна продукція не потребує будь-якої додаткової доробки 
або додаткових витрат на її довершення. 

В довідниках [10, с.12] побічні продукти визначені як продукти, що утворюються в 
результаті фізико-хімічної переробки сировини поряд з основною продукцією, але не є 
головною метою даного виробничого процесу; вони можуть бути використані як готова 
продукція без подальшої доробки. Побічні продукти, як правило, є товарними, тобто мають 
Держстандарт або технічні умови та встановлену ціну та виробництво їх планується.  

Дане визначення потребує уточнення, оскільки з переходом до ринкових 
взаємовідносин встановлення тієї чи іншої ціни на продукцію є прерогативою ринку і 
формується залежно від попиту і пропозиції в певний час та в певному регіоні. Крім того, 
плануванню повинні підлягати всі результати процесу виробництва, як продукція, так і 
відходи. 

Друрі К. [5, с.209], Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. [6, с. 643] під побічною розуміють 
таку продукцію, яка виробляються з іншими продуктами, але ціна реалізації якої істотно 
нижча, ніж у інших. Друри К. [5, с.209] вважає, що виробництво побічних продуктів зазвичай 
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не впливає на рішення, виробляти або не виробляти основний продукт, і, як правило, мало 
впливає на ціни, що встановлюються на основні продукти. 

Лебединський Ю.П. та ін. [4, с.7] схиляються до тієї думки, що до побічного можна 
віднести продукт, що виходить одночасно у виробництві основної продукції, але має 
самостійне економічне значення, хоча для його отримання на даному підприємстві і не 
організовано спеціального виробничого процесу. 

Отже, підприємства не ставлять собі за головну мету виробництво побічної продукції. 
Вона неминуче виникає в єдиному технологічному процесі разом з основною продукцією, що 
пов’язано з особливостями технологій та властивостями вхідної сировини. Віднесення її до 
складу готової продукції виражено суспільним попитом на цей продукт, який без додаткової 
доробки може служити об’єктом купівлі-продажу. 

Бобков Л.В. [1, с.9-10] розглядає як ознаку віднесення продукції до категорії «побічної» 
наявність моновиробництва. Цієї ж думки додержується інший автор, Гуцайлюк З.В. [8, с.10], 
який вважає, що отримані в процесі виробництва продукти слід вважати побічними лише в 
тих випадках, коли вони мають право на самостійне існування як основні, тобто якщо є 
підприємства, де ці продукти виготовляються як основні. 

З цією думкою можна не погодитись, адже може й не існувати такого виробництва, 
метою якого є виробництво основної продукції, яка для інших підприємств є побічною 
(прикладом може бути одержання шроту та жому в масложировому виробництві). 

Трусов А.Д. [3, с.30-31] характеризує побічну продукцію як супутню основну продукцію, 
яка виникає у виробничому процесі одночасно з основною (цільовою) з однієї вихідної 
сировини та відрізняється від неї за хімічними або фізичними властивостями та агрегатним 
станом. 

Можна погодитись з думкою автора, що побічна продукцію, зазвичай, відрізняється від 
основної своїми фізико-хімічними властивостями, а також за агрегатним станом від сировини 
на вході у технологічний процес та від основної продукції на його виході. Однак, що 
стосується віднесення побічної продукції до супутньої, а тим більш до основної, то це 
визначення потребує уточнення. 

На наш погляд, більш чіткою є характеристика побічної продукції, що визначена у 
Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів [7], за якими це 
продукція, що одержується від одного біологічного активу або їх групи одночасно з 
основною, але має другорядне значення, а економічні вигоди від її використання є 
несуттєвими (у рослинництві - солома, гичка, бадилля; у тваринництві - гній, пташиний послід 
тощо). 

Таким чином можна визначити головні відмінності побічної продукції: 
- від основної – менші економічні вигоди від її використання; 
- від супутньої – відсутність додаткових витрат на доведення до стану прийнятного для 

споживання. 
В деяких джерелах [1, 2, 3, 10] наряду з поняттям «супутня продукція» та «побічна 

продукція» розглядається поняття «попутна продукція», під якою розуміється такий продукт, 
який виходить спільно з основним при видобутку корисних копалин. Цей вид продукції як і 
побічна не потребує будь-якої додаткової доробки. 

Погоджуємось з думкою Трусова А.Д. [3, с.33] що головною відмінною рисою попутних 
продуктів є те, що ці продукти одержують не в результаті здійснення технологічного процесу, 
а як наслідок видобутку їх з надр землі. Формування корисних копалин як попутних продуктів 
зумовлено лише природними перетвореннями та не мають ніякого фізико-хімічного 
взаємозв’язку з видобутком основних корисних копалин. 

Окрім виходу готової продукції (основної, супутньої, побічної), виробничий процес 
пов’язаний з одержанням певної кількості відходів. Відходи виникають наряду з виходом 
продукції, однак, на відміну від основної, побічної або супутньої, вони не завжди мають 
прямого суспільного призначення. 

Зворотні відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів та 
інших видів матеріальних цінностей, що утворилися у процесі виробництва продукції (робіт, 
послуг), втратили повністю або частково споживчі властивості початкового матеріалу (хімічні 
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та фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами (зниженням виходу 
продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням [11]. 

На нашу думку, для характеристики відходів застосування такої характеристики як 
«залишки» не є чіткою та доцільною а ні з технічної так і економічної точки зору. Адже термін 
«залишки» вказує на те, що лишилося невитраченим або невикористаним. Відходи ж собою 
представляють самостійну категорію, як результат діяльності або процесів, що відрізняються 
своїми властивостями від первинних ресурсів. Тому для визначення відходів більш 
доречніше використовувати термін «лишки» або «рештки». 

В словниках «лишки» визначаються як частина чого-небудь зайвого, що залишається 
як відходи, покидьки, рештки, вибірки і таке інше [12, с.616]. В свою чергу «рештки» - це те, 
що збереглося, вціліло від остаточного зруйнування; те, що залишається після чого-небудь 
[12, с.1219]. 

Відходи за своєю природою дуже схожі з побічною продукцією. Бобков Л.В. [1, с.10] 
основною відмінністю побічного продукту від використовуваних відходів виробництва вважає 
якісну завершеність та наявність (в ряді випадків) моновиробництва побічного продукту, в 
якому даний продукт виробляється як основний. На його думку, використовувані відходи 
виробництва не мають якісної завершеності та не виготовляються в умовах 
моновиробництва. 

Підтримуємо думку автора, що не знайдеться жодного підприємства, яке ставило б собі 
за мету отримання відходів. Вважаємо, що віднесення відходів виробничого процесу до 
окремої категорії зумовлено суспільною незацікавленістю, відсутністю попиту та 
технологічних можливостей їх переробки. Однак відходи несуть в собі деякі якісні 
властивості первинних ресурсів, що збереглися під час виробничого процесу. Вони можуть 
бути використані з певною користю для підприємства, а також класифікуються як кінцевий 
результат окремо взятого технологічного процесу. 

На відміну від побічної продукції, яка являє собою вже перероблену сировину, тобто 
відрізняється від того матеріалу, який був на вході у виробничий процес, відходи – це рештки 
первинних ресурсів, які можуть бути повторно залучені у виробничий процес або потребують 
додаткових витрат на їх утилізацію або знешкодження іншими підприємствами. 

За думкою Друрі К. [5, с.221] головною відмінністю відходів виробництва від побічних 
продуктів є те, що відходи не мають вартості, а іноді навіть мають від’ємну вартість, якщо їх 
ліквідація потребує витрат. 

Вироблена продукція характеризує позитивний результат виробничого процесу, 
направлений на отримання доходу від її реалізації. В свою чергу відходи – це негативний 
результат виробничого процесу, пов’язаний з недоліками технології або організації 
виробництва. Тобто, відходи – це невикористані технологічні можливості. Але відходи 
необхідно розглядати і з іншої сторони. Частина з них може бути повторно використана у 
виробничому процесі або реалізована іншим підприємствам у якості вторинної сировини. В 
цьому випадку відходи стають потенційними резервами доходів та наряду з продукцією 
збільшують економічні вигоди підприємства. 

Узагальнюючи думки авторів можна сформулювати основні характерні риси, 
притаманні результатам виробничого процесу (табл.1). 

З урахуванням зазначених критеріїв пропонуємо наступні визначення результатів 
виробничого процесу: 

Основна продукція – це кінцевий результат, головна мета виробничого процесу, що 
формує основний вид економічної діяльності, проносить підприємству найбільші економічні 
вигоди від її виробництва, та заради якої і був організований технологічний процес. 

Супутня продукція – це продукція спільно вироблена з основною продукцією в єдиному 
технологічному циклі, що характеризується додатковими витратами по доведенню її до стану 
прийнятного для споживання, відповідає стандартам, технічним умовам або якісним 
характеристикам, передбаченими договором або нормативно-правовими актами, та має 
другорядне значення за отриманням економічних вигід від її виробництва. 

Побічна продукція – це продукція, яка неминуче виникає в єдиному технологічному 
процесі разом з основною продукцією, не потребує будь-якої додаткової доробки, має 
товарну завершеність, відповідає стандартам, технічним умовам або якісним 
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характеристикам, передбаченими договором або нормативно-правовими актами, але 
відрізняється від основної продукції меншими економічними вигодами від її виробництва. 

 
Таблиця 1 

Критерії визначення результатів виробничого процесу 
 

Основна продукція Супутня продукція Побічна продукція Відходи виробництва 
1 2 3 4 

ü є головною метою 
виробничого процесу, 
характеризує основний вид 
економічної діяльності 
підприємства; 

ü не є головною метою виробничого процесу; ü негативний результат 
виробничого процесу; 

ü для виробництва 
основної продукції створене 
підприємство, організований 
основний технологічний 
процес; 

ü для доведення до 
стану прийнятного для 
споживання підприємство 
має достатні технологічні 
та економічні передумови; 

ü для отримання 
побічної продукції не 
організовано 
спеціального 
виробничого процесу; 

ü характеризуються 
недоліками технологій або 
організації виробництва; 

ü готова продукція, що 
пройшла всі стадії обробки; 

ü для довершення 
потребує додаткових 
витрат; 

ü для довершення 
не потребує 
додаткової доробки; 

ü використання неможливе 
без додаткової обробки або 
потребують додаткових 
витрат на їх утилізацію або 
знешкодження; 

ü продукти праці, у вигляді переробленої сировини; ü рештки первинної 
сировини; 

ü мають товарну завершеність, відповідають технічним та якісним 
характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим 
актом; 

ü нетоварний продукт 
процесу виробництва, що не 
відповідає вимогам 
встановленим для продукції; 

ü характеризуються суспільною значимістю - призначені для продажу 
споживачам або використовуються повторно на підприємстві у якості 
матеріально-сировинних ресурсів; 

ü не мають прямого 
суспільного призначення, але 
можуть служити джерелом 
вторинних матеріальних 
ресурсів; 

ü найбільші економічні 
вигоди від її виробництва. 
 

ü менші економічні вигоди від їх використання. ü економічні вигоди не 
суттєві або зовсім відсутні, за 
певних умов служитимуть 
потенційними резервами 
доходів. 

 

Відходи виробництва – це кінцевий, негативний результат окремо взятого 
технологічного процесу, пов’язаний з недоліками технологій або організації виробництва, у 
вигляді решток (лишків) первинних матеріально-сировинних ресурсів, які в результаті 
виробничого процесу повністю або частково втратили властивості вхідної сировини, не 
мають товарної завершеності, але за наявності певних умов можуть служити джерелом 
отримання додаткових економічних вигід у майбутньому. 

Висновки з проведеного дослідження. Результатами комплексного виробництва є 
різні за економічним змістом та призначенням продукти: основна продукція, супутня 
продукція, побічна продукція, відходи виробництва. Зазначені результати процесу 
виробництва мають як спільні так і відмінні риси, що визначає їхнє право на самостійне 
існування як окремі об’єкти обліку. Запропоновані критерії визначення результатів процесу 
виробництва можуть бути використані підприємствами для ідентифікації результатів 
виробничого процесу з метою проведення їх вартісної оцінки та прогнозування майбутніх 
економічних вигід. 
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Анотація 

Розглянуто економічну сутність результатів процесу виробництва у вигляді 
основної, супутньої, побічної продукції і місце серед них відходів виробництва. На основі 
аналізу різних поглядів сформульовані основні критерії визначення результатів 
виробничого процесу, уточнено поняття основної, супутньої, побічної продукції та 
відходів виробництва. 

Ключові слова: процес виробництва, готова продукція, основна продукція, супутня 
продукція, побічна продукція, відходи виробництва. 

 
Аннотация 

Рассмотрено экономическую сущность результатов процесса производства в виде 
основной, сопутствующей, побочной продукции и место среди них отходов производства. 
На основе анализа различных взглядов сформулированы основные критерии определения 
результатов производственного процесса, уточнены понятия основной, 
сопутствующей, побочной продукции и отходов производства. 

Ключевые слова: процесс производства, готовая продукция, основная продукция, 
сопутствующая продукция, побочная продукция, отходы производства. 

 
Annotation 

Considered the economic essence of the production process results in a primary, 
concomitant, byproducts and among them production waste. Based on the analysis of different 
views the basic criteria formulated for determining the results of the production process, clarifies 
the notion of primary, concomitant, incidental products and production wastes. 

Key words: production process, finished goods, primary products, concomitant products, 
incidental products, production waste. 

 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 72 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 
 

УДК 332.021:331.556:314.7 
Садова У.Я.,  

д.е.н., завідувач відділу  
Цапок С.О.,  

к.ф.н., старший науковий співробітник 
Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів 

 
НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Сучасний етап формування та реалізації державної 
міграційної політики в Україні збігається в часі з низкою кризових явищ у національній 
економіці та житті суспільства. Не дивлячись на перестороги науковців й пов’язані з ними 
зусилля влади, вітчизняна статистика констатує усе нові міграційні втрати населення. 
Привертає увагу регіональна асиметрія цього процесу. Закономірно виникають підстави для 
негативних оцінок ефективності загальнонаціональної міграційної політики країни.  

На цьому фоні у регіонах України з’являються мережеві інфраструктурні соціальні 
утворення, що спеціалізуються на обслуговуванні міграційної активності населення, на 
наданні так званих міграційних (організаційних, транспортних, комунікаційних, інформаційних 
та інших) послуг. В територіально-управлінському аспекті формуються паростки співпраці 
таких соціальних інститутів як регіональна влада, місцева бізнес-еліта, громадські 
організації. Наразі їх дії доволі розрізнені, проте потенціал (матеріально-технічний, кадровий, 
фінансовий, інформаційний) співпраці зростає. Скеровування цього потенціалу у бажане для 
держави русло наштовхується на проблеми контролю, територіальної організації та 
регулювання міграційної активності населення тієї чи іншої локальної території. Усе це 
підживлює інтерес окремих відомств до передачі частини функцій держави, які пов’язані з 
міграційною проблематикою, на місцевий рівень. По суті мова йде про проблеми 
формування регіональної міграційної політики, з виробленням її концепції, стратегії й 
тактики, великого спектру питань соціально-економічного механізму її реалізації.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розвитку теорії й практики сучасної 
економіки тема міграції посідає одне з чільних місць. Незважаючи на те, що інтерес до 
вивчення міграційних процесів існував здавна, проте систематизований аналіз міграції 
отримав наукове підґрунтя лише з розробкою концептуальних положень просторової 
економіки (Й.Тюнен, В.Лаунхардт, А.Вебер, В.Кристаллер, А.Сміт, Д.Рікардо, Е.Хекшер, 
Б.Оулін, А.Льош, У.Айзард, Т.Райнер, П.Самуельсон, С.Енке та інші). В Україні дослідження 
процесів міграції, закономірностей їх виникнення й розвитку проводилися як в радянський, 
так і в пострадянський час. Вони представлені іменами А.Доценка, Я.Жупанського 
Ф.Заставного, С.Копчака, Ю.Корчак-Чепурківського, Е.Лібанової, О.Паламарчука, 
Ю.Пітюренко, М.Пістуна, С.Пирожкова, І.Прибиткової, В.Поповкіна, М.Птухи, М.Романюка, 
В.Стешенко, С.Стеценко, М.Тимчука, О.Хомри, О.Шаблія і багатьох інших. Вітчизняна школа 
наукових досліджень проблем міграції в значній мірі завдячує співпраці українських, 
російських, прибалтійських, польських вчених, а також представників далекого зарубіжжя. 
Так, серед цих учених відомими є праці П.Бурдьє (Франція), А.Вишневського (Росія), 
А.Волкова (Росія), Ж,Зайончковської (Росія), Т.Заславської (Росія), В.Мойсеєнка (Росія), 
В.Покшишевського (Росія), Л.Рибаковського (Росія), Є.Фільрозе (Польща), А.Сові (Франція), 
Д.Тернера (США), Б.Хорєва (Росія), А.Ягельського (Польща) та інших. 



РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННАА    ЕЕККООННООММІІККАА 
 
 

 73 

Нині в Україні проблеми міграційної політики є предметом доволі частих дискурсів. 
Проте, тематика регіональних досліджень міграційної активності населення, вироблення 
політики її регулювання наразі не носить системного характеру. Не отримали належного 
опрацювання питання методології та практики регулювання міграційних процесів в умовах 
кризових явищ в економіці, пошуку шляхів їх включення в моделі міграційної політики як 
складової забезпечення розвитку регіональних економік.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Регіональна міграційна політика (РМП) є 
особливим інституційно й законодавчо оформленим видом діяльності органів державної 
влади й місцевого самоврядування, пов’язаним системою суспільних відносин щодо 
контролю (відстежування, моніторингу) за міграційною ситуацією в межах відповідної 
території, а також територіальної організації та регулювання міграційної активності її 
мешканців (як автохтонного населення, так й зовнішніх мігрантів).  

Подібно до будь-якого іншого виду чи рівня політики, вона повинна мати свою 
концепцію (фундамент), стратегію й тактику як сукупність цілей, задач, пріоритетів і 
механізмів реалізації цієї політики), систему норм (поглядів), які визначають межі соціально-
економічного, правового, етичного чи ідеологічного простору, в рамках якого можуть 
формуватися й реалізовуватися програмні документи з питань міграції. Суб’єкти цієї політики 
повинні бути орієнтовані на виконання чітко окресленого кола функцій.  

Вихідним моментом вироблення моделі такої політики є конкретизація визначальних 
рис її концепції (сутнісного наповнення елементів) – принципів, які окреслюють правовий, 
соціально-економічний, культурологічний і етичний простір, в рамках якого є можливим 
впливати на міграційні процеси. Очевидно, щоб дати відповідь на це запитання, слід 
провести порівняльний аналіз цілей міграційної політики, які існують на окремих 
територіальних рівнях державного управління міграційними процесами. Проте, в цьому плані 
існує немало проблем. Адже в Україні має місце відсутність єдиної законодавчо схваленої 
концепції державної міграційної політики, до якої можна було б приміряти політику 
регіональну. Хоча розмови з цього приводу ведуться тривалий час (див.: «Про виконання 
рішення РНБО України №1163/2008 «Про напрями державної міграційної політики та 
невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності» [1]; а також неодноразове відхилення 
ВРУ законопроектів, зокрема: Постанови ВРУ «Про основні засади державної міграційної 
політики України» (від 5.04.2007 №901-V) [2]; Ухвала Комітету ВРУ з прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин щодо законопроекту «Про основні засади 
державної міграційної політики України (реєстр. №3158 від 16.09.2008 р.)», Постанови ВРУ 
Про прийняття за основу проекту Закону України «Про засади державної міграційної політики 
України» (від 23.09.2009р.) [3]; проект Закону Комітету ВРУ з прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин «Про основні засади державної міграційної політики 
України» [4], проект н.д. Ю.Кармазіна «Про основні засади міграційної політики України» [5], 
ін.).  

Для прикладу, в проекті Закону України «Про основні засади державної міграційної 
політики України» (від 16.09.2009 р. №5085-1)) державну міграційну політику України 
визначено як «сукупність заходів, що здійснюються державою щодо регулювання міграційних 
процесів з метою захисту національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності, 
забезпечення належного соціально-економічного, демографічного, науково-освітнього 
розвитку держави». Принципами державної міграційної політики визначено забезпечення 
безпеки України, захист її національних інтересів у співробітництві з іншими державами та 
міжнародними організаціями у сфері міграції; взаємодію та координацію діяльності органів 
державної влади у сфері міграції на загальнодержавному та міжнародному рівнях;  
забезпечення загальнодержавних підходів у реалізації міграційної політики; контроль 
внутрішньої та зовнішньої міграції; сприяння поверненню в Україну закордонних українців; 
диференційований підхід держави до вирішення проблем різних категорій мігрантів; 
територіальну збалансованість внутрішньої міграції, регулювання та диференціацію 
імміграційних потоків в Україні, стимулювання раціонального розподілу іммігрантів по 
регіонах країни; взаємодію та координацію діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування у сфері міграції на місцевому рівні; впровадження кращого 
світового досвіду законодавчого та інституціонального забезпечення реалізації державної 
міграційної політики; захист прав і свобод людини на основі законності та неухильного 
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дотримання норм міжнародного права, недопущення проявів дискримінації та ксенофобії. 
Тобто, вона трактується як сукупність ідеологічних принципів і практичних заходів з метою 
вирішення міграційних проблем у державі (від лат. мigratio – переселення та грецьк. рolitika – 
державна діяльність). Наголос на безпековій парадигмі державної міграційної політики 
(відстоюються геополітичні інтереси) не є випадковим, адже в сучасному світі міграція 
розглядається як один із соціальних ризиків розвитку національної держави, а в Україні за 
оцінками аналітиків соціальні ризики становлять п’яту частину потенціалу всіх загроз 
національної безпеки країни1.  

Разом з тим, у визначенні не акцентується увага на потребі створенні та розширенні 
умов для реалізації громадянських прав мігрантів (виходячи з Загальної Конвенції прав 
людини). Ця ніша, очевидно, може бути об’єктом РМП. Адже саме на  мезо- або 
територіальному рівні вирішальну роль в відборі підходів до формування міграційної 
політики ключову роль відіграють економічні, соціально-демографічні, соціально-культурні та 
екологічні фактори міграційної активності населення. Вони перегукуються з цілями 
формування та реалізації соціально-демографічного (в т.ч. міграційного), трудового, 
етнокультурного потенціалу регіону, при цьому характеризуються особливими рисами, що 
визначають специфіку його аналізу та прогнозу. Формування РМП є складним процесом, 
який вимагає детального дослідження. Разом з тим, вже на даному етапі можна  
сформулювати пропозиції щодо її розробки. Вони пов’язані з підходами, які 
використовуються в теорії та практиці стратегічного менеджменту. Останній має конкретні 
кроки (етапи)2.  

Першим, вихідним документом, який оприлюднює наміри державного органу у сфері 
територіального управління міграційними процесами, виступає Стратегія або методологія 
управління. Стратегія міграційної політики – це система концептуальних цілей та 
інструментів досягнення певного рівня міграційної активності населення території. Вона 
поєднує короткострокові (тактичні) кроки (дії) в єдину систему задля певного результату. 

На етапі формування як підвид планового документу Стратегія повинна містити цілі, 
умови, ресурси, важелі впливу, етапи, показники результативності, звітність, оцінку 
ефективності заходів РМП. На етапі реалізації Стратегія РСМ стає інструментом для 
управління міграційними процесами. 

Стратегія РМП обирається відповідно до поточного стану та прогнозів умов розвитку 
міграційного потенціалу певної території, наявних ресурсів, сподівань мешканців регіону, 
кінцевих та проміжних цілей, можливих етапів еволюції міграційного потенціалу, 
альтернатив. 

Стратегічний документ РМП дає відповіді на головне питання щодо управління 
міграційною ситуацією в регіоні: 

• глибина довгострокового передбачення міграційної ситуації; 
• поточний стан міграційної ситуації, наявні та ймовірні проблеми; 
• джерела та обсяги ресурсів для стабілізації міграційної ситуації; 
• кінцева мета та етапи просування до неї; 
• проміжні цілі та суміжні завдання; 
• інструменти для впливу на розвиток міграційної ситуації; 
• пріоритетні сфери та об’єкти для впливу;  
• прогноз змін у зовнішньому середовищі для розвитку міграційної активності; 
• альтернативні сценарії розвитку міграційної ситуації; 
• критерії ефективності стратегії РМП (порівняння витрат та отриманих вигод); 
• фактори ризику та заходи щодо їх нейтралізації. 
Вибір стратегії РМП є компромісом між багатьма факторами, які впливають на рішення 

політиків та політичний менеджмент. В повному обсязі врахувати їх практично неможливо. 
Відтак, вибираються лише найбільш суттєві з факторів, зокрема: достатність ресурсів для 

                                                
1 Подано за: Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення / В.Т.Шлемко, І.Ф.Бінько: Монографія. - 
К.: НІСД, 1997. – 144 с. 
2 В роботі використано пропозиції щодо стратегічного планування соціально-економічного розвитку України 
експертів ПРООН в Україні. 
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врегулювання міграційної ситуації; визначеність (гарантованість) результатів РМП; 
мінімізація міграційних ризиків; ефективність РМП як переважання вигод від неї над 
витратами; максимізація показників цілі РМП; визначеність із часовими параметрами РМП; 
узгодженість із внутрішньою спроможністю ТСС; погодженість із зовнішнім середовищем.  

При розробці Стратегії РМП загальними рисами можна вважати: 
• технологічне забезпечення створення відповідного документу РМП. Тут доцільно 

виділити кілька підходів: Стратегія розробляється Урядом, фахівцями міністерств та 
відомств або ж з цією метою створюються спеціальні групи з числа вчених, фахівців та 
практиків у сфері територіального управління міграціями в певній пропорції. Розробка 
Стратегії РМП може бути організована за участю першої особи держави або ж підготована 
для ознайомлення нею у вигляді проекту. 

• методологічне забезпечення Стратегії РМП. Типовим процесом стратегічного 
планування є наступна послідовність дій: аналіз стану міграційної ситуації у регіоні, 
встановлення мети, до якої схильна спрямовуватись міграційна активність населення; 
визначення методів, якими можна досягати мети; визначення інструментів (програм), якими 
здійснюватиметься управління процесом досягнення мети (оцінка проміжних результатів та 
внесення корективів). 

• онтологічне забезпечення Стратегії РМП. Зміст Стратегії РМП має включати – мету, 
завдання, умови, дії, інструменти досягнення. Форма опису стратегії може бути різною: 
динамічною або поступовою; концептуальною або деталізованою; відвертою або 
прихованою; об’ємною (багатослівною)  або стислою; з багатьма кількісними показниками 
або ж на рівні якісних пояснень. 

Загалом, методологія територіального управління міграційними процесами має широкі 
горизонти розвитку.  

Водночас, в сучасній Україні існує немало невирішених проблем. Йдеться про недоліки 
практики планування та програмування міграційної політики, при чому не так регіональної, як 
загальнонаціональної. Серед них привертають увагу організаційні, методологічні, методичні 
аспекти.  

Так, в організаційному плані розробники заходів часто відомчо роз’єднані. Вони, 
зокрема, намагаються не включати в програмні документи «ризиковані» заходи, які несуть 
ймовірність для них додаткових зобов’язань. Відзначається слабкістю зв'язок робочих груп 
(окремих відомств, управлінь), що працюють над міграційною проблематикою, з 
керівництвом (першими особами) як на регіональному рівні, так і в Україні загалом. 
Насамперед, відсутня єдина міграційна служба. Низьким є рівень професійної 
відповідальності за якість «міграційних» проектів (на етапі обговорення з ключових 
пропозицій видаляються ті позиції, які є найбільш гострими на етапі узгодження з 
профільними  міністерствами та відомствами). 

У методологічному плані переважає прагматичний підхід. Реалізуються лише ті 
міграційні заходи, які є нейтральними для інтересів бізнесу чи владних структур. Державні 
інтереси, а також  інтереси місцевих громад часто є похідними від них. Нові ідеї не 
генеруються через сталий склад авторських колективів, недостатньо пропагується 
зарубіжний досвід формування та реалізації міграційної політики. Гостро стоїть проблема 
вдосконалення методології обліку та статистики міграцій, створення єдиної міграційної бази 
даних для розрахунку демографічних, соціально-економічних та інших показників. Низьким 
залишається рівень наукової інноваційності міграційних проектів. 

У методичному аспекті відсутніми є напрацювання щодо представлення результатів  
міграційної політики, немає чіткості критеріїв її ефективності, не розроблені метричні шкали 
та показники аналізу ефектів та вигод.  

Прагнучи нівелювати недоліки практики планування та програмування міграційної 
політики в Україні нині слід забезпечити умови для того, щоб цей процес був комплексним. 
Необхідно, щоб стосовно кожного «проблемного» у міграційному відношенні регіону 
розроблявся єдиний якісний документ на тривалий період, у якому були б виписані роль та 
завдання різних суб’єктів РМП (як центральних, так й регіональних та місцевих). Велике 
значення відіграє й рівень агрегованості показників, які мають включатися в документ (їх 
число повинно бути по можливості мінімальним). Щодо термінів, то система стратегічного 
планування вже розробила класичні межі: довгострокова стратегія – 10 років, 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 76 

середньострокова – 5 років, короткострокова – один рік. Ці моменти мали б бути 
гармонізовані з глобальними цілями розвитку кожної території. 

Висновки з проведеного дослідження.  Для України розвиток стратегічного 
менеджменту у сфері міграцій – питання часу. Нині цей процес поступово вдосконалюється. 
Окреслюються вимоги до стандартного представлення не лише загальнонаціональної, але й 
РМП. При цьому мова йде про набір таких елементів як окреслення проблеми, мети, шляхів 
її досягнення, заходів, критеріїв досягнення мети, інформаційного моніторингу міграцій. 
Вирішення цих питань, безумовно, сприятиме оптимізації міграційних процесів у регіонах 
країни, а отже вдосконаленню використання їх людського потенціалу.  
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Анотація 
У статті йдеться про процес формування державної міграційної політики в Україні. 

Зокрема досліджуються можливі негативні наслідки міграції та пропонуються шляхи 
вдосконалення міграційного законодавства для запобігання цьому явищу. 
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Статья посвящена процессу формирования государственной миграционной 
политики в Украине. Исследуются возможные негативные последствия миграции и 
предлагаются пути совершенствования миграционного законодательства с целью 
предотвращения этого явления.  
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МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ПРИОРИТЕТОВ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Постановка проблемы. В современной региональной науке актуальными являются 

исследования теоретико-методологических основ функционирования территориальных 
систем, позволяющие выявлять закономерности трансформаций экономического 
пространства, а также систематизировать основные проблемы экономического и 
социального развития региона, предопределяемые влиянием факторов внешней среды. 
При этом структурные изменения рассматривают как условия, предопределяющие 
возможность реализации основных императив социально ориентированной экономики, что 
требует формализации и определения вида и степени воздействия, свойств и способов 
проявления трансформаций экономического пространства и определения факторов, 
детерминирующих эти процессы.  

Анализ последних исследований. Следует отметить, что научные работы ученых 
М.И. Долишнего [2]., В.М. Гейця [3], В.И. Куценко [6]., В.Л. Иноземцева, Е.С. Кузнецовой  [5], 
А.А. Аузана [1], Т.И. Заславской [4] и др. посвящены исследованию проблем  регионального 
развития  в контексте социальных императив развития современного общества. Вместе с 
этим, требуют дальнейшего развития научные исследования трансформаций социального 
пространства региона с учетом ценностных приоритетов социально ориентированной  
экономики.  

Постановка задания. Поэтому цель статьи состоит в научном обосновании модели 
трансформации социального пространства региона относительно целей и приоритетов 
социально ориентированной экономики. 

Изложение основного материала. Основываясь на результатах исследования 
теоретических подходов к определению сущностных характеристик понятий «социальное 
пространство», «региональная общественная система», «социально ориентированная 
экономика» возможно, представить архитектонику социального пространства в контексте 
ценностных приоритетов социально-ориентированной экономики региона посредством 
конфигурации ее модусов - компонент, характер взаимодействия которых обусловлен 
свойствами, способом действия и проявлениями процессов социального развития, 
предопределяемых влиянием факторов внешней и внутренней среды, (рис.1). 

Теоретико-методологические основы подхода к выявлению объективных и 
субъективных предпосылок и закономерностей экономических трансформаций как формы 
социального пространства региона в контексте ценностных приоритетов социально 
ориентированной экономики, базируются на определении характера структурных изменений 
региональной общественной системы как объекта архитектоники и выделении модусов, 
образующих конфигурацию социального пространства, как ее предмета. При этом характер 
структурных изменений региональной общественной системы предопределяется 
тенденциями развития глобального и локального экономического пространства и 
проявляется в политических, экономических, демографических и экологических процессах, 
происходящих в различных сферах жизнедеятельности общества, что  дает основание 
считать структурные изменения региональной общественной системы первым модусом 
архитектоники социального пространства региона  

 
 
 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 78 

 
 

Рис.1. Архитектоника социального пространства в контексте ценностных 
приоритетов социально ориентированной экономики региона 

 
Основываясь на технике пространственного мышления и принципах функционального 

и процессуального подходов, возможно обосновать пространственное расположение 
функциональных сфер, образуемых экономической, политической и культурной сферами 
региональной общественной системы и выделил их в качестве второго модуса 
архитектоники. Согласно данному подходу, функциональные сферы структуры социального 
пространства региона находятся в диалектическом единстве, при этом экономическая 
сфера, как правило, детерминирует исторический процесс социального развития общества, 
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не исключая при этом, возможность придания доминирующей роли политической или 
культурной сфере.  

Однако в научном мире существуют весьма противоречивые мнения относительно 
определения детерминирующей роли одной из функциональных сфер общества в 
социальном развитии территориальных систем. Так, в качестве главных аргументов, 
позволяющих отрицать доминирующую роль одной из функциональных сфер общества, 
ученые рассматривают снижение уровня потребления и усиление социальной 
дифференциации в обществе, что предопределяется гипертрофированным развитием 
экономики, усиление социальной энтропии, которое проявляется ввиду искажения 
ценностных ориентиров личности, регулирующих поведение человека, а также отсутствие 
демократизации общественного устройства, что обусловлено приоритетом политических 
целей.  

При этом представители научного направления технологического детерминизма и 
теории марксизма рассматривают материальное производство в качестве системы, 
функционирование которой предопределяет характер и динамику процессов социального 
развития посредством создания условий для удовлетворения первичных потребностей 
индивида, количество и качество которых влияет на формирование духовных и культурных 
потребностей человека. Оппонируют данному мнению сторонники культурного 
детерминизма, которые полагают, что основу социального развития общества составляют 
единые ценности и нормы, регулирующие поведение индивида и процессы 
жизнедеятельности, что в целом формирует предпосылки для создания гражданского 
общества, предпочтения или приоритеты которого предопределяют особенности 
организации материального производства как экономической системы.  

Достаточно убедительно обоснована роль каждой из функциональных сфер общества 
в теоретических трудах Альтюссера, рассматривающего их как факторы (инстанции), 
которые предопределяют процессы развития общества и формируются под воздействием 
внешней среды. В этом контексте  экономический фактор (сфера или инстанция) определен, 
с одной стороны, как детерминанта развития общества, а с другой, - как внешняя среда, 
которая в исторической ретроспективе является инвариантной и предопределяет характер 
развития внеэкономических факторов. В свою очередь, внеэкономические факторы (сферы 
или инстанции) могут быть вариантными и в конкретных исторических условиях 
доминировать по отношению к другим факторам, находясь в постоянном взаимодействии с 
детерминантой, то есть с экономическим фактором. Таким образом, ученым доказано, что 
именно экономическая сфера является детерминирующим фактором, который усиливает 
влияние внеэкономических факторов на развитие общества, обеспечивает взаимодействие 
всех функциональных сфер социальной структуры, создавая, тем самым, предпосылки для 
сбалансированного и стабильного развития территориальных систем. 

В этой связи, следует выделять в качестве третьего модуса архитектоники структурные 
условия развития социального пространства, предопределяемые совокупностью ресурсов, 
использование которых позволит создать предпосылки для реализации инновационно-
мобилизационной модели социально-экономического роста как механизма достижения 
экономической безопасности региона. Отметим, что качество и эффективное использование 
ресурсов региона является определяющим условием реализации приоритетов социально 
ориентированной экономики региона, поскольку именно данные характеристики 
обеспечивают активизацию наращивания инвестиционно - инновационного потенциала, 
увеличение капитальных вложений в основные средства объектов инфраструктуры и 
материального производства, а также модификацию структуры источников инвестиций.  

Вместе с этим, учитывая, что экономическая активность, высокий уровень образования 
и культуры, наличие гражданской позиции населения, а также компетенции, способствуют 
формированию источников внутренних инвестиций и развитию наукоемких отраслей 
экономики, более чем обоснованно рассматривать человеческий капитал, как один из 
основных ресурсов социально ориентированной экономики региона.  

Основываясь на существующих в современной науке теоретико-методических 
подходах к определению детерминант развития экономической сферы социальной 
структуры региона [2, 4], целесообразно рассматривать природно-ресурсный потенциал, 
человеческий капитал, инновации и предпринимательскую среду как ресурсы, 
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обуславливающие структурные условия развития и необходимые для реализации 
индивидуальных или общественных интересов, а также для достижения приоритетных 
целей социально ориентированной экономики региона. 

В качестве четвертого модуса архитектоники социального пространства региона 
рассматриваются элементы социальной структуры, представляющие собой социальные 
акторы, в качестве которых в экономической сфере социального пространства региона  
выступают предприниматель, объединения предпринимателей и бизнес-структур, а также 
индивиды, состоящие в экономических отношениях с работодателями в рамках трудового 
законодательства, в результате предпринимательской и трудовой деятельности которых 
формируются предпосылки для инновационно-инвестиционного развития, а также для 
реализации целей социальной политики и повышения благосостояния населения.  

Учитывая специфику функциональных сфер социальной структуры региона, 
предопределяющих сущность социальных акторов, которая выражается в их способности 
позиционировать и защищать общие взгляды и интересы относительно общественного 
развития, следует рассматривать элементы социальной структуры общества как главное 
условие реализации приоритетов социально ориентированной экономики региона. Следует 
также отметить, что основные свойства социальных акторов предопределяют характер 
структурных условий развития социального пространства региона в отношении 
формирования человеческого капитала, использования компонентов природно-ресурсного 
потенциала, а также внедрения инновационных технологий в сфере материального 
производства как условие баланса экономических и социальных интересов.  

Принимая во внимание, что социальная активность акторов отражает особенности 
поведения индивида в зависимости от функциональной сферы реализации его интересов, в 
качестве пятого модуса архитектоники социального пространства предлагается выделять 
форму выражения интересов социальных акторов и рассматривать ее как стимулирующий 
или сдерживающий фактор развития социально ориентированной экономики региона. 

Социальная активность как стимулирующий фактор детерминирует экономические, 
политические, культурные и др. процессы развития общества, в результате чего 
формируется превалирующая социальная общность, имеющая единые ценностные 
приоритеты, способствующие продвижению идей гармонизации экономического развития, 
что обеспечивает экономическую безопасность региональной общественной системы и 
индивида. Поэтому данную форму выражения интересов социальных акторов следует 
рассматривать как катализатор развития социально ориентированной экономики региона. 

Вместе с этим социальной активности присущ и сдерживающий характер, который 
проявляется в наращивании объемов производства, максимизации прибыли в ущерб 
окружающей среде, формировании психологии потребительского отношения в 
удовлетворении первичных и вторичных потребностей индивида, а также в стратификации 
общества в зависимости от социального статуса. В этом случае социальную активность 
следует рассматривать как ингибитор развития социально ориентированной экономики 
региона, в результате чего усиливается социальная напряженность в обществе.  

Поскольку характер социальных противоречий в экономической сфере 
предопределяется отношениями собственности, использованием ресурсов, 
перераспределением доходов и др., в политической сфере обусловлен демократизацией 
общественного устройства и легитимностью конституционных основ, а в культурной сфере 
связан с этническими и конфессиональными проблемами, необходимо учитывать конфликт 
интересов социальных акторов и форму их выражения относительно функциональных сфер 
социальной структуры региона. Поэтому шестым модусом архитектоники социального 
пространства региона следует считать активаторы процессов, детерминирующие 
социальные трансформации экономического развития региональной общественной 
системы. Это позволяет, с одной стороны, выявить основные проблемы общества, которые 
возникают в результате нарушения консенсуса и взаимного согласия между различными 
социальными общностями функциональных сфер социальной структуры и проявляются 
через призму конфликта приоритетов, с другой, – определить методы и инструменты как 
регуляторы социально ориентированной экономики, цель которой состоит в обеспечение 
экономической безопасности региона. 
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Однако источником социальных противоречий является не только конфликт между 
различными социальными общностями функциональных сфер социальной структуры, но и 
объективные предпосылки, которые формируются на  глобальном и локальном уровнях 
экономической системы. Основываясь на мнении ученых относительно определения общих 
и специальных предпосылок социальных противоречий [3], а также учитывая характер их 
воздействия и методологию формирования конфигурации архитектоники социального 
пространства, следует полагать, что обеспечение экономической безопасности 
региональной общественной системы, как главной цели социально ориентированной 
экономики,  предполагает наличие высокой экономической активности и личных 
компетенций населения, создание мотивационных стимулов высокопроизводительного 
труда, что в целом, определяет качественный уровень человеческого капитала.  

Это подтверждает, мысль о том, что социальные акторы в процессе социального 
развития общества выполняют двоякую роль, являясь, с одной стороны, главной 
детерминантой социально-ориентированной экономики региона, а с другой, – порождают 
социальные противоречия и конфликты, следствием которых является глубокая социальная 
дифференциация общества. Поэтому обеспечение экономической безопасности региона 
возможно лишь при условии экономической безопасности индивида, что в результате 
позволит сбалансировать развитие региональной эколого-экономической системы.  

Системно-синергический подход к исследованию закономерностей социального и 
экономического развития территориальных систем, позволил обосновать принципиальную 
теоретическую возможность трансформации социального пространства региона на основе 
конфигурации модусов его архитектоники, учитывая общие и специальные предпосылки в 
контексте приоритетов социально-ориентированной экономики региона. В результате 
разработана модель трансформации социального пространства региона в контексте 
приоритетов социально ориентированной экономики, главной целью которой является 
обеспечение экономической безопасности региональной общественной системы 
посредством развития человеческого капитала как основного ресурса экономических 
преобразований и инновационного развития, формирования предпринимательской среды, 
создающей условия для повышения экономической активности населения, а также 
определения преференций для свободных экономических зон, что позволит создать 
предпосылки для обеспечения продовольственной и экологической безопасности (рис.2). 

Реализация модели трансформации социального пространства региона в контексте 
приоритетов социально ориентированной экономики, предполагает формирование 
институциональных регуляторов, представляющих собой совокупность структур, которые 
осуществляют функции управления процессами развития региональной общественной 
системы. Поэтому институциональные регуляторы выделены в качестве седьмого модуса 
архитектоники социального пространства региона, включающего институты политической 
власти, инструменты экономической политики и культурные институции, основное 
функциональное назначение которых состоит в создании предпосылок для развития 
экономики нового типа, основанной на взаимодействии социальных акторов и государства в 
отношении производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. 
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Выводы из проведенных исследований. Таким образом, основываясь на 
диалектике системного и синергетического анализа, формализована конфигурация модусов 
архитектоники социального пространства региона и выявлены закономерности влияния 
структурных изменений региональной общественной системы на процессы социального 
развития, что позволило обосновать необходимость трансформации социального 
пространства региона в контексте приоритетов социально ориентированной экономики. В 
качестве аргументов, обосновывающих необходимость трансформации социального 
пространства региона, следует рассматривать создание условий для максимально 
эффективного использования внутренних ресурсов (человеческий капитал, природно-
ресурсный и экономический потенциал), оптимизацию межрегиональных взаимосвязей, 
формирование интеллектуального капитала, а также защиту национальных интересов в 
условиях глобализации мирового экономического пространства и перераспределения сфер 
геополитического влияния и др. В заключении следует отметить, что реализация модели 
трансформации социального пространства региона в контексте приоритетов социально 
ориентированной экономики создаст предпосылки для эндогенного развития национальной 
экономики, интегрирующей конкурентные преимущества региональных общественных 
систем посредством оптимального использования внутренних ресурсов, совершенствования 
форм межрегионального сотрудничества и интеграции человеческого капитала в систему 
мирового информационного пространства. 
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Аннотация 
Представлено теоретическое обоснование необходимости разработки модели 

трансформации социального пространства региона в контексте приоритетов 
социально ориентированной экономики. Рассмотрены модусы архитектоники 
социального пространства региона, а также определены их содержательные 
характеристики, функциональное назначение и роль в экономике региона. 

Ключевые слова: региональная общественная система, социальное пространство,  
социально ориентированная экономика, приоритеты, региональные особенности. 

 
Анотація 

Представлено теоретичне обґрунтування необхідності розробки моделі 
трансформації соціального простору регіону в контексті пріоритетів соціально 
орієнтованої економіки. Розглянуті модуси архітектоніки соціального простору регіону, а 
також визначені їх змістовні характеристики, функціональне призначення і роль в 
економіці регіону. 

Ключові слова: регіональна суспільна система, соціальний простір, соціально 
орієнтована економіка, пріоритети, регіональні особливості. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ 

ЗБАЛАНСОВАНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ СПОЖИВЧИХ 
ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

 
Постоновка проблеми. Формування збалансованих регіональних ринків споживчих 

товарів ускладнюється нерівномірним розміщенням продуктивних сил у регіональному 
розрізі. Загальновідомо, що на чотири області України (Донецьку, Дніпропетровську, 
Київську, Харківську) припадає більше половини промислового потенціалу, що зумовлює 
відповідні диспропорції в територіальному розвитку держави. За таких умов формування 
виваженої регіональної політики країни є вкрай необхідним завданням. 

Слід зазначити, що проблема розвитку регіональних ринків споживчих товарів є досить 
актуальною принаймні з двох міркувань, враховуючи, по-перше, реалізацію інноваційно-
інвестиційного розвитку, по-друге, – необхідність подолання деформацій між попитом і 
пропозицією. Не виключено, що орієнтація на експорт перешкоджає становленню внутрішньо 
орієнтованих галузей промисловості, тоді як у регіонах з невисоким експортним потенціалом 
цьому перешкоджає брак платоспроможного попиту. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемами формування і розвитку збалансованих 
регіональних ринків споживчих товарів займалися багато як українських так і закордонних 
вчених, а саме: О.М. Азарян, В.Г. Андрійчук, А.Ф. Бондаренко, В. М. Геєць, Б.М. Данилишин, 
Л. І. Дідківська, Г. Н. Климко, В. І. Куценко, А.А. Мазаракі, Д. М. Стеченко, М.І. Туган-
Барановський, та інших. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є дослідження проблем формування і 
розвитку збалансованих регіональних ринків споживчих товарів в Україні 

Виклад основного матеріалу. В контексті формування ринкових відносин в Україні 
активізувалося дослідження споживчих ринків, водночас недостатньо уваги приділено 
наявним диспропорціям регіональних споживчих ринків. За таких умов постає питання 
конкретних підходів щодо стимулювання споживчого попиту в окремих регіонах. Частково 
цьому сприяють трансферти від працюючих за кордоном, однак відповідні ефекти практично 
не досліджено. Так само немає чіткості щодо зв’язку між промисловим виробництвом, 
роздрібним товарооборотом та імпортом в окремих регіонах [5]. 

Проблема оцінки споживчого ринку є однією із ключових. Логічно припустити, що 
завданнями статистики споживчого ринку є: 

– характеристика рівня, структури і динаміки товарообороту за допомогою натуральних 
та вартісних показників;  

– вивчення надходження до різних форм споживчого ринку виробленої промисловості 
та сільськогосподарської продукції за джерелами галузями промисловості, категоріями 
сільськогосподарських підприємств та господарств населення; 

– аналіз діяльності бірж, особливо аграрних;  
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– аналіз сезонності у споживанні продукції, зокрема сільськогосподарської; 
– систематичне спостереження за рівнем цін споживчого ринку, їх поведінкою при 

інфляції, зростанні (зниженні) реальних доходів населення тощо; 
– аналіз структури цін споживчого ринку та співвідношення між цінами на продукцію 

промисловості та сільського господарства; 
– розрахунок середніх цін; 
– вивчення сезонності в руху цін, рівнів цін на сільськогосподарську продукцію по 

окремих регіонах; 
– оцінка співвідношення між рівнями цін на однорідні види продукції промисловості та 

сільського господарства по окремих формах споживчого ринку; 
– розрахунок індексів споживчих цін (індексів інфляції); 
– аналіз впливу чинника ціни на життєвий рівень населення. 
Окремі експерти найпрогресивнішим методом підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки загалом та її регіонів зокрема вважають 
переорієнтацію на внутрішні джерела розвитку за рахунок скорочення витрат, підвищення 
рентабельності і заробітної плати. Врівноваження міжгалузевих пропорцій на споживчому 
ринку є практично єдиним способом, щоб посісти гідне місце у світовому економічному 
просторі [2, с. 210-212]. 

Взаємопов’язані елементи економічної моделі розвитку окремих територій взаємодіють 
на регіональному ринку через механізми попиту і пропозиції. Відповідно, механізм 
регіонального ціноутворення буде ефективним у випадку досягнення рівноваги між попитом 
та пропозицією в регіоні за умови збереження високого життєвого рівня населення, 
забезпечення стабільного функціонування реального сектора економіки та активної 
підтримки з боку регіональної влади структуроутворюючих і конкурентоспроможних 
підприємств регіону. 

Для регіону важливим є не лише запас факторів виробництва, а і їх динамічність, а 
також швидкість, з якою вони змінюються, створюються і пристосовуються до потреб 
економіки цього регіону. 

Рівень розвитку споживчого ринку, як в цілому по Україні, так і на рівні регіону зокрема 
визначається, перш за все, адекватним формуванням та дотриманням соціального 
механізму і соціальних стандартів. 

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, що визначається 
на підставі формування набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів, 
набору послуг для чотирьох категорій громадян (для основних соціальних та демографічних 
груп населення), а саме: діти до 6 років; діти від 6 до 18 років; працездатні громадяни; 
громадяни, які втратили працездатність.  

Станом на 01.02.2009 р. прожитковий мінімум в Україні становить 626 грн., що 
суперечить економічній реальності, оскільки він  не враховує характеристики якості життя, 
зростання тарифів, сезонні зміни в споживанні, ціни на ліки, а також диференціацію регіонів 
за рівнем життя. 

Нині маємо ситуацію, коли статистика бідності збільшується з одночасним зниженням 
макропоказників, і як наслідок – погіршення рівня життя людей. Проблему потрібно шукати 
не тільки в грошовій інфляції, але й в інфляції соціальних інститутів держави, яка сприймає 
людей як споживачів „білків, жирів і вуглеводів”, а не як споживачів суспільних благ і 
відносин. Наявна система розрахунку прожиткового мінімуму для населення є неадекватною 
і лише маскує бідність в Україні [3]. 

Водночас, рівень прожиткового мінімуму постійно зростає. Так, у 2000 р. прожитковий 
мінімум для працездатних осіб становив 287,63 грн., а на кінець 2008 – початок 2009 рр. він 
складав вже 669 грн., тобто відбулось його збільшення на 381,37 грн. або на 132,6 %, що, 
хоч і є явищем позитивним, проте все ж не може характеризувати задоволення потреб 
населення у достатньому обсязі. Виключенням є лише 2002 та 2003 рр., протягом яких 
прожитковий мінімум лишався на постійному рівні (таблиця 1) [4]. 
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Таблиця 1 
Динаміка прожиткового мінімуму в Україні у 2000-2009 рр. (грн.)  

(за даними Держкомстату)* 
 

Роки Діти віком 
до 6 років 

Діти віком від6 
до 18 років  

Працездатні 
особи 

Особи, які 
втратили 

працездатність 

Загальний 
показник 

з 01.01.2000 240,71 297,29 287,63 216,56 270,1 
з 01.01.2001 276,48 345,66 331,05 248,77 311,3 
з 01.01.2002 307 384 365 268 342 
з 01.01.2004 324,49 404,79 386,73 284,69 362,23 
з 01.01.2005 376 468 453 332 423 
з 01.01.2006  400 514 483 350 453 
з 01.04.2006  410 527 496 359 465 
з 01.10.2006  418 536 505 366 472 
з 01.01.2007  434 558 525 380 492 
з 01.04.2007  463 595 561 406 525 
з 01.10.2007  470 604 568 411 532 
з 01.01.2008  526 663 633 470 592 
з 01.04.2008  538 678 647 481 605 
з 01.07.2008  540 680 649 482 607 
з 01.10.2008  557 701 669 498 626 
з 01.02.2009  557 701 669 498 626 
* Джерело: [4] 
 
У структурі прожиткового мінімуму в Україні станом на 01.02.2009 р.  вартість продуктів 

харчування для працездатних осіб становить 351,9 грн., або 52,6 % від загальної суми, 
непродовольчих товарів  – 127,1 грн., або 19 %, на набір послуг припадає 170,6 грн., або 25,5 
%, а решта, тобто 19,4 грн., або 2,9 %, – внески на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування (таблиця 2).  

Таблиця 2 
Структура прожиткового мінімуму на одну особу на місяць станом на 01.02.2009 р. 

(за даними Держкомстату)* 
Для дітей 
віком до 6 
років 

Для дітей 
віком від 6 до 

18 років 

Для 
працездатних 

осіб 

Для осіб, які 
втратили 

працездатність Необхідні товари і послуги 

грн. % грн. % грн. % грн. % 
Вартість продуктів харчування 333,6 59,9 451,4 64,4 351,9 52,6 215,8 52,9 

Вартість непродовольчих товарів 113,1 20,3 117,1 16,7 127,1 19 86,5 21,2 

Вартість набору послуг 109,7 19,7 133,2 19 170,6 25,5 105,7 25,9 

Сума страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 

-  -  -  -  19,4 2,9 -  -  

Розмір прожиткового мінімуму 557 100 701 100 669 100 408 100 

* Джерело: [6] 
 
Величина прожиткового мінімуму, на жаль, не враховує низку життєво необхідних 

витрат: на будівництво чи купівлю житла або одержання його у найм, на освіту, 
оздоровлення, утримання дітей у дошкільних навчальних  закладах, платні медичні послуги 
тощо. Залучення цих витрат у прожитковий мінімум відповідало б принципам його 
формування, закріпленим у Законі України „Про прожитковий мінімум”, а також  міжнародним 
стандартам, визначеним Конвенцією МОП № 117 „Про основні цілі та норми соціальної 
політики”. Прийняття Закону „Про прожитковий мінімум” (№ 996 – XIV від 15.07.1999 р.), 
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згідно з яким визначено мінімальний набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і 
послуг, певний рівень соціально-культурних потреб людини, і, як наслідок, абсолютний 
критерій мінімального рівня життя, що з часом буде гарантовано державою, сприяє 
вирішенню однієї із актуальних проблем суспільного розвитку і удосконалення соціально-
трудових відносин – достойного життя людини та її захищеності, припинення подальшого 
поширення бідності.  На нашу думку, якби споживчий кошик було наповнено реальним 
змістом, видаткову частину бюджету необхідно було б збільшити принаймні утричі.  

Основою розрахунку прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних 
груп населення є мінімальний споживчий кошик. Мінімальний споживчий кошик являє собою 
систему соціально-економічних нормативів і відображає мінімальні суспільно необхідні 
потреби населення. Споживчий кошик – це асортимент товарів, що характеризує типовий 
рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім’ї. Такий набір 
використовується для розрахунку мінімального споживчого бюджету, виходячи з вартості 
споживчого кошика у діючих цінах. Споживчий кошик служить також базою порівняння 
розрахункових і реальних рівнів споживання. При формуванні мінімального набору продуктів 
харчування враховується хімічний склад та енергетична цінність продуктів харчування, а 
також норми фізіологічних потреб, що рекомендовані Усесвітньою організацією охорони 
здоров’я. Цей набір розрахований на основі норм споживання продуктів харчування для 
різних категорій населення, розроблених науково-дослідним інститутом харчування 
Міністерство охорони здоров’я України на основі методичних розробок щодо фізіологічних 
потреб, здійснених Ленінградським інститутом гігієни праці ще в 1990 році. 

Формуванням споживчого кошика займається Кабінет Міністрів України. На основі 
даних по споживчому кошику та споживчому бюджеті розраховуються такі показники, як 
мінімальна зарплата і мінімальні пенсії.  

Ціна споживчого кошика залежить від рівня роздрібних цін на товари і тарифів на 
платні послуги (наприклад, комунальні платежі). Ця практика відома у всьому цивілізованому 
світі. З кожного виду потреб до розрахунку включають придбання відносно дешевих товарів, 
як правило, за державними фіксованими цінами. Якщо, наприклад, на ринку продукт або 
послуга продається за більш низькими цінами, за основу береться найнижчий рівень. 

Поняття споживчого кошика існує у багатьох країнах світу. Ціна і національні 
особливості споживчого кошика в кожній країні свої: споживчий кошик американця нараховує 
300 продуктів і послуг, француза – 250, англійця – 350, німця – 475, український споживчий 
кошик містить 297 найменувань продуктів. 

Склад споживчого кошика України був затверджений у 1992 р. й відтоді суттєво не 
переглядався. Цілком очевидно, що методика створення споживчого кошика застаріла. 
Причина недостатнього рівня прожиткового мінімуму полягає у тому, що його розрахунки 
здійснювалися відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та 
для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, 
затвердженої Наказом Мінпраці, Мінекономіки та Держкомстату України (від 17.05.2000 р. 
№109/95/157), виходячи з наборів продуктів харчування, мінімальних наборів 
непродовольчих товарів та послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 656 від 
14 квітня 2000 р. Згідно з Законом України „Про прожитковий мінімум” № 966-ХІV від 
15.07.1999 р. набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних 
соціальних і демографічних груп населення мають переглядатися не рідше одного разу на 
п’ять років [1, с. 142-144.]. У липні 2006 р. Кабінет Міністрів відклав затвердження нового 
набору продуктів, товарів і послуг для споживчого кошика до встановлення методики 
визначення вартості такого кошика. Таким чином, набір продуктів харчування, набір 
непродовольчих товарів та набір послуг, що складає теперішній споживчий кошик, можна 
вважати нелегітимним.  

Перегляд споживчого набору товарів (послуг), що представлені для розрахунку індексу 
споживчих цін, відбувались у 2005 та 2007 рр., причому тільки внаслідок останнього 
перегляду товарів та послуг у споживчому кошику з’явилися послуги мобільного зв’язку, 
кабельного телебачення, Інтернету і т.д. 

Раціональний споживчий бюджет відображає споживання товарів і послуг, 
забезпеченість предметами культурно-побутового та господарського призначення у 
відповідності з науково обґрунтованими нормами та нормативами задоволення раціональних 
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(розумних) потреб людини. Такою може бути наступна структура: продукти харчування не 
повинні перевищувати – 30 %, непродовольчі товари – 47 % (із них тканини, одяг, взуття – 20 
%; меблі, предмети культури і побуту – 18 %; інші товари – 9 %) і всі послуги – 23 %. 
Фактична структура споживання населення далека від раціональної.  

За даними Міністерства Економіки України, в споживчому кошику зразка 2006 року 
продукти займають 64,3 %, послуги –  20,2 % (в т.ч. житлово-комунальні послуги – 8,1 %, 
зв’язок – 1,6 %, міський транспорт – 1,8 %, залізничний – менше 0,5 %), непродовольчі 
товари – 15,5 %.  

В день українцям пропонують з’їсти близько 106 грамів хліба, 10 грамів макаронних 
виробів, 5 грамів гречки, половину яйця, 250 г картоплі, 5,5 грамів сала й 25 грамів ковбаси.  

На недостатньому рівні закладені такі витрати, як оплата комунальних послуг, платне 
лікування, платна освіта, і ніяк не згадані потреби в особистому розвитку та відпочинку. Для 
порівняння, до споживчого кошику Великобританії нещодавно включили котлети по-київськи 
та i-phone. 

У світовій практиці вміст корзини переглядають раз в 4-5 років, у нас же, хоча 
формально мають діяти так само, проміжки затягуються до восьми років. Наступний 
перегляд споживчої корзини в Україні запланований на 2010 рік.  

За даними статистики, в Україні за 2008 рік продукти харчування із споживчої корзини 
середнього класу подорожчала на 25,5 %, промислові товари – на 18,8 %, послуги – на 13,7 
%. За статданими, за останні два роки вартість споживчого кошика зросла більш ніж на 50 %. 
І в кризовий час зростання цін не розпочалося, а продовжилося. 

В таблиці 3 зображена детальна структура споживчого кошика в Україні у 2008 р. 
Найбільшу питому вагу у споживчому кошику займають  м’ясо та м’ясопродукти – 13,07 %, а 
найменшу – тютюнові вироби – 1,34 %. Така структура споживання не є досконалою, тому 
що не встигає за змінами уявлень у громадській свідомості про мінімально необхідні 
стандарти  витрат на життя, що, у свою чергу, викликає недовіру до офіційних показників 
цінової динаміки.  

Таблиця 3 
Структура споживчого кошика в Україні у 2008 р.  

(за даними Держкомстату)* 
Споживчий кошик Питома вага, % 

Безалкогольні напої 3,04 
Соуси, приправи 1,5 
Кондитерські вироби 5,1 
Овочі (включаючи картоплю) 5,04 
Фрукти 3,14 
Олія і жири 5,1 
Молоко, сир і яйця 5,55 
Риба та рибопродукти 4,63 
М’ясо та м’ясопродукти 13,07 
Хліб і хлібопродукти (включаючи макаронні вироби) 8,79 
Алкоголь 2 
Ресторани і готелі 2,8 
Освіта 1,79 
Відпочинок 2,8 
Телекомунікації та зв’язок 3,2 
Транспорт 4,3 
Медичні товари та послуги 2,8 
Меблі, побутова техніка 3,2 
Житло, вода, електроенергія, паливо 11,6 
Взуття 2,57 
Одяг 4,66 
Тютюнові вироби 1,34 
Інші товари та послуги 2 

* Джерело: [6] 
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Також варто відмітити, що при розрахунках загального показника по Україні не 
враховуються регіональні відмінності цін на продовольчі та непродовольчі товари. Так, 
наприкінці 2007 р. різниця вартості кошика критичного споживання в різних містах України 
коливалася, тому відповідно були й фактично різними розміри прожиткового мінімуму.  

Норми, що закладені до прожиткового мінімуму  громадян України, суттєво нижчі за 
фізіологічні, а набір непродовольчих товарів не забезпечує багатьох потреб сучасної 
людини. Існує сувора відповідність набору та обсягу товарів мінімального споживчого кошика 
медичним стандартам. Виникають сумніви щодо адекватності набору товарів мінімального 
споживчого кошика. У структурі цього показника для працездатних осіб також не закладено 
прибутковий податок для фізичних осіб, а він, як відомо, є доволі відчутним для заробітної 
плати людини. Загострилась проблема включення до складу прожиткового мінімуму 
мінімальних витрат на послуги охорони здоров’я, освіти, транспорту, зв’язку, плата за які 
постійно зростає. Особливу значущість набувають зміни у складі споживчого кошика у зв’язку 
зі змінами у сфері житлово-комунального господарства.  

Відтак, на сьогодні фактично існують два кошики: на основі офіційного ведуться 
офіційні розрахунки, відбуваються перерахунки соціальних виплат, інший – відображає 
реальний споживчий мінімум (за розрахунками експертів, реальна вартість українського 
споживчого кошика на кінець 2008 р. складала близько 1249 грн.).  

Необхідність зміни методики обрахунку споживчого кошика та прожиткового мінімуму 
обумовлює також нерівномірність зростання індексів споживчих цін на продовольчі, 
непродовольчі товари та послуги. Наприклад, 2006 р. найбільшими темпами відбувалося 
зростання послуг житлово-комунального господарства, у 2007 р. „лідерство” в інфляційній 
сфері належало харчовим продуктам, що не могло не позначитися на структурі споживчих 
витрат (насамперед малозабезпечених прошарків населення) та на добробуті. 

Сучасний стан розвитку споживчого ринку характеризується значним збільшенням 
обсягів реалізації продукції, виконанням робіт, наданням послуг споживачам і заходами, 
спрямованими на просування продукції на ринок дистанційної торгівлі з використанням 
телекомунікацій і мережі інтернет. Звітні показники подаються в загальному балансі попиту 
населення і пропозиції товарів і послуг на споживчому ринку, балансах попиту і пропозиції по 
окремих товарах. Також використовується й інша звітна статистична інформація, зокрема 
баланси грошових доходів і витрат населення, дані про продаж і залишки товарів у 
роздрібній торгівлі та реалізацію населенню всіх видів послуг, про виробництво основних 
товарів у регіоні, про ввезення основних товарів до регіону (разом з імпортом) і вивезення за 
межі регіону (разом з експортом). 

У таблиці 4 представлено структуру споживання основних продуктів харчування 
населенням.  

Таблиця 4 
Споживання основних продуктів харчування населенням* 

(на одну особу за рік, кг) 
Показники 2004 2005 2006 2007 2008 

Хлібні продукти 142,9 141,3 131,9 126,5 131,8 

Картопля 159,1 158,6 153,9 148,7 150,1 

Овочі та Баштан 153,1 141,5 156,1 147,1 151,8 

Плоди, ягоди та виноград 31,4 31,1 30,4 39,6 40,5 

М'ясо (у забійній вазі) 42,6 43,1 43,2 47,1 48,9 

Молоко 247,8 248,4 250 236,4 239,5 

Яйця, шт 210 221 229 250 259 

Риба та рибні продукти 13,5 15,1 14,8 16,9 16,9 

Цукор 43 43 44,4 43,2 43,2 

Олія 14,4 14,7 14,5 14,4 14,4 
* Джерело: [6] 
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Як видно з таблиці, споживання хлібних продуктів на одну особу з кожним роком 
зменшується. В 2008 році воно становило 131,8 кг, що на 5,3 кг більше порівняно з 2007 
роком (або на 4,2 %) та на 11,1 кг менше, ніж у 2004 році (або на 8,4 %). Споживання 
картоплі також зменшується протягом 2004-2008 рр. В 2008 році показник становив 150,1 кг 
(для порівняння – в 2004  ̶  159,1 кг, тобто різниця становила 9 кг (або 6 %)). Кількість 
споживання ягід та винограду на одну особу збільшується. В 2008 році цей показник 
збільшився на 29 % порівняно з 2004 роком. Протягом 2004-2008 рр. показник споживання 
м’яса (у забійній вазі) також зростає. В 2008 році він становив 48,9 кг на одну особу, що на 
14,8 % більше порівняно з 2004 роком. Споживання олії та цукру за період 2004-2008 рр. 
залишалося порівняно сталим (відповідно олії – 14,4 кг, цукру – 43 кг). 

Висновки з проведеного дослідження.  У сучасних соціально-економічних умовах 
України суттєво зростає роль інституту формування і розвитку збалансованих регіональних 
ринків споживчих товарів і їх впливу на економічне зростання. Тобто необхідна нова політика 
сприяння розвитку та оптимізації формування ринків і ринкових структур. Ключова роль у 
створенні збалансованого споживчого ринку має належати державі. Це проведення гнучкої 
та ефективної інвестиційної політики щодо структурної перебудови національного 
господарства, кредитної, податкової політики в сферах, що виробляють споживчі товари, 
зовнішньоекономічної політики із залученням іноземних інвесторів у галузі, що поставляють 
продукцію на продовольчий ринок. Держава повинна стимулювати ділову активність у 
соціально значущих галузях. 
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Анотація 

В роботі проведено динаміку прожиткового мінімуму в Україні у 2000-2009 рр., 
проаналізовано структуру прожиткового мінімуму на одну особу на місяць станом на 
01.02.2009 р. та структуру споживчого кошика в Україні у 2008 р.  

Ключові слова: ринок, товар, споживчі товари, прожитковий мінімум, споживчий 
кошик. 

Аннотация 
В работе проведена динамика прожиточного минимума в Украине в 2000-2009 гг, 

анализ структуры прожиточного минимума на одного человека в месяц по состоянию на 
01.02.2009 г. и структуру потребительской корзины в Украине в 2008 г. 

Ключевые слова: рынок, товар, потребительские товары, прожиточный минимум, 
потребительскую корзину. 
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ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО - ЕКОНОМІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 
ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Постановка проблеми. Джерелом фінансових коштів, які спрямовуються на охорону 

навколишнього середовища, можуть бути окремі податки, збори і штрафи за недотримання 
норм викидів забруднюючих речовин. В окремих випадках ставки штрафів і зборів 
обчислюються залежно від рівня фактичного забруднення. Такий досвід накопичено в 
Нідерландах, частково – в Німеччині, Франції і Польщі. У більшості країн ці грошові кошти 
акумулюються в спеціальних фондах екологічного призначення і використовуються виключно 
на фінансування природоохоронних досліджень і розробок, відшкодування збитків, 
підготовку і реалізацію екологічних програм [7]. 

Аналіз останніх досліджень. Загалом, проблема пов’язана з регулюванням 
природокористування та відтворення природних ресурсів за допомогою фінансово-
економічних важелів залишається завжди актуальною. Окремі питання природо - ресурсних 
платежів розглядають представники економічних наук В.А. Борисова, О.Д. Василик, 
О.А. Веклич, О.Л. Данилишин, Б.М. Кашенко, Я.В. Коваль, М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик,  
М.В. Щурик та ін.  

Постановка завдання. Розглянути інструменти фінансово-економічного регулювання 
природокористування та відтворення природних ресурсів. Визначити ефективність їх 
функціонування на основі ринкових регуляторів. 

Виклад основного матеріалу. Різноманітні економічні інструменти регулювання 
природокористування та відтворення природних ресурсів, які застосовуються в розвинутих 
країнах, можна згрупувати за чотирма основними категоріями [6]: 

- всі різновиди екологічних податків, платежів, штрафів; 
- депозитні компенсаційні системи; 
- маркетабельні дозволи; 
- субсидії. 
Проаналізуємо найбільш перспективні інструменти регулювання економічного 

характеру, що визначають елементно-структурні складові системи фінансово - економічного 
регулювання природокористування та відтворення природних ресурсів. До них можна 
віднести: виплата штрафів в результаті порушення встановлених вимог у затверджених 
законодавством розмірах; внесення платежів за використання природних ресурсів і 
негативний вплив на них (за допомогою оподаткування, заставленого майна та страхування). 
Визначені елементи в ринкових умовах активно взаємодіють не тільки один з одним, але і з 
іншими елементами економіки – податковою, фінансово-кредитною системами, системою 
ціноутворення. 

Важливе значення має такий метод економічного регулювання, як екологічне 
штрафування, де головним питанням є визначення розміру штрафів – бази їх розрахунку. 
Широкого розповсюдження в системі фінансово-економічного регулювання 
природокористування та відтворення природних ресурсів  набули штрафні санкції за 
збільшення антропогенного навантаження на довкілля. Штрафи повинні накладатися на 
надмірні викиди, тобто ті, обсяг яких не відповідає стандартам. Штрафні санкції пов’язані зі 
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спеціальною системою податкових ставок. Для промислових підприємств встановлюються 
норми оплати за воду, яку вони споживають, пропорційно кількості її забору з природних 
джерел або систем водопостачання, та обсягам стоків. Ціна підвищується по мірі зростання 
забруднення стоків різними шкідливими речовинами. Аналогічно змінюються і ціни повітря – 
пропорційно кількості і забрудненості відпрацьованих газів, земель – в залежності від площі 
ділянок, які зайняті під відходи, звалища тощо [8].  

У світовій практиці існують такі види податкового впливу на природокористування і 
природоохоронну діяльність господарюючих суб’єктів: екологічні податки, екологічні податки 
за продукцію, диференційовані податки, адміністративні податки, податкові пільги, система 
повернення задатку. 

Екологічні податки бувають різних типів: плата за викиди забруднюючих речовин у води 
в межах встановлених нормативів, плата за розміщення відходів в межах встановлених 
лімітів, а також плата за викиди та скиди забруднюючих речовин, складування відходів понад 
встановлені ліміти тощо. Ці податки можна розглядати як ціну забруднення оточуючого 
середовища, або як сплату послуг щодо зменшення забруднення. Стимулююча функція цих 
податків залежить від розміру ставки податку, який визначається виходячи з кількості та 
якості викинутих, скинутих або розміщених забруднюючих речовин. Застосування 
екологічних податків дозволяє отримувати кошти на інвестування в охорону довкілля та 
відтворення природних ресурсів за рахунок конкретних винуватців-забруднювачів. Однак 
слід враховувати, що визначення їх ставок для кожного конкретного випадку потребує 
значних коштів для організації контролю за викидами та моніторингу, крім того, значну 
кількість видів забруднюючих речовин важко або неможливо контролювати існуючими 
технічними засобами, що знижує регулюючу роль цих податків [1]. 

Екологічні податки на продукцію поширені в економічно розвинутих країнах світу і 
являють собою додаткові податки на продукцію, яка забруднює оточуюче середовище на 
стадії виробництва або споживання. Доходи від податків на продукцію можуть бути 
використані на фінансування заходів для запобігання чи ліквідацію забруднення, пов’язаного 
з екологічними характеристиками продукції, або для фінансування інших природоохоронних 
заходів. Стимулююча функція таких податків реалізується шляхом збільшення ціни за 
рахунок податку, що призводить до зменшення споживання цієї продукції. Так, наприклад, в 
Австрії введення платежів за використання пестицидів та мінеральних добрив знизило їх 
споживання на 30%. 

Різновидом екологічних податків на продукцію виступають диференційовані податки, які 
комбінують в собі позитивний і від’ємний додатковий податок: надбавку або знижку до ціни 
відповідно на забруднюючу екологічно чисту або менш екологічно шкідливу продукцію. 

Адміністративні податки являють собою плату за реєстрацію продукції та контроль. 
Рівень цих податків, як правило, є незначним, але їх стягнення дозволяє частково 
фінансувати і, тим самим, прискорити діяльність з реєстрації та проведення контролю за 
якістю продукції. 

Податкові пільги можуть реалізовуватись у вигляді різних форм звільнення від сплати 
податків, зниження податкових ставок, прискореної амортизації у тому випадку, якщо 
підприємство-забруднювач здійснює певні природоохоронні дії. 

У системах повернення задатку сума податку включається в ціну продукції, що є 
можливим забруднювачем. Тоді у випадку, коли вдається уникнути забруднення шляхом 
повторного використання цієї продукції, або вона потрапляє в системи збору відходів, 
задаток, стягнутий у вигляді податку, повертається. 

У країнах з розвинутою ринковою економікою системи платежів та податків є значною 
доходною статтею бюджету і водночас суттєво сприяють зменшенню навантажень на 
довкілля. Аналіз тенденцій природокористування і світового досвіду реформування 
податкової політики з урахуванням екологічних пріоритетів свідчить, що існують три основних 
напрями податкового стимулювання екологізації виробництва: по-перше, це введення нових 
екологічних податків і платежів, з одночасним зменшенням ставки податків, які стримують 
ділову активність підприємств; по-друге, надання податкових пільг при розробці та 
впровадженні нових ресурсозберігаючих, маловідходних та екологічно безпечних технологій 
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та устаткування, по-третє – посилення економічних санкцій за заподіяння екологічних 
збитків. 

Запровадження екологічних податків і платежів забезпечує прямий зв’язок між 
ефективністю природокористування і ефективністю виробничої діяльності підприємств, 
створює постійне джерело формування природоохоронних коштів держави і регіонів. 
Водночас, позитивний результат від реалізації цих заходів може бути досягнутий лише за 
умов, коли забезпечується матеріальна зацікавленість юридичних, фізичних осіб, трудових 
колективів та окремих робітників в екологізації виробництва. 

Найбільш широко в світі застосовуються платежі або податки на викиди у довкілля 
(наприклад, платежі, визначені кількістю і якістю забруднюючих викидів). Вони 
використовуються практично у всіх сферах природокористування. В тій мірі, в якій 
відображають вартість використання природних ресурсів (наприклад, використання води), 
вони є однією із форм визначення вартості ресурсів. Плата за використання широко 
впроваджується місцевими органами влади за збирання і очищення твердих відходів і 
стічних вод (оплата збирання і очищення відходів комунальними службами).  

Платежі або податки на продукцію утворюють надбавку до цін на ті види продукції, які 
забруднюють навколишнє природне середовище в процесі її виробництва, споживання або 
знищення. Як приклад, можна назвати змащувальні матеріали, сірку у складі палива, 
добрива, тара, яка вже не підлягає обробці, базові, тобто початкові, хімічні продукти. Платежі 
або податки на продукцію призначені для того, щоб змінити відносні ціни на продукцію або 
фінансувати системи збирання чи очищення відходів. Такий підхід може бути реалізований у 
формі диференціації податків, за якою існуюча структура податків змінюється для 
досягнення екологічних цілей, а не для введення нових податків і платежів. Наприклад, 
існуючі податки на паливо можуть бути змінені для вирішення екологічних завдань (вищий 
податок на бензин, до складу якого входить тетраетилсвинець, вищий податок на 
транспортні засоби з високим рівнем забруднення і шуму). Цей підхід тісно пов’язаний з 
підходом “реформування податків” [2]. 

Запровадження податкових пільг сприяє стимулюванню інноваційної та інвестиційної 
діяльності товаровиробників щодо використання сучасних досягнень науково-технічного 
прогресу в галузі природоохоронної діяльності. Досягненню цієї мети може сприяти, 
наприклад, зменшення оподатковуваного прибутку на суму, яка еквівалентна раніше 
визначеній частині від вартості придбаного екологічного обладнання або впровадження 
екологобезпечних технологій та система прискореної амортизації основних засобів 
екологічного призначення. Йдеться про встановлення пільгових термінів амортизаційного 
списання, коли в перші роки їх експлуатації сума амортизації нараховується в більшому 
розмірі, ніж у наступні. Необхідно відзначити, що завищені амортизаційні відрахування 
скорочують розмір оподатковуваного прибутку, за рахунок чого зростає саме чиста частка 
прибутку, створюючи при цьому сприятливі умови господарювання. З урахуванням високих 
розмірів ставок оподаткування доданої вартості та прибутку, доцільно знизити ставки 
оподаткування при виробництві і продажу екологічної техніки чи товарів, які задовольняють 
вимоги екологічних стандартів. 

Висновки з проведеного дослідження.  Запропоновані інструменти регулювання 
фінансово-економічного характеру ґрунтуються на комбінації форм, які одночасно як 
примушують, так і заохочують суб’єктів господарювання до реалізації природоохоронних і 
ресурсозберігаючих заходів. Така система не тільки економічно вигідна та екологічно 
доцільна, а й надає можливість використання недержавних фінансових джерел інвестицій у 
природокористуванні та відтворенні природних ресурсів. 
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Анотація 
У статті розглядаються інструменти фінансово-економічного регулювання 

природокористування та відтворення природних ресурсів. Зосереджено увагу на видах 
податкового впливу щодо природокористування та природоохоронної діяльності. 

Ключові слова. Природокористування, природоохоронна діяльність, інструменти 
економічного регулювання, екологічні податки, екологічні податки за продукцію.  

 
Аннотация 

В статье рассматриваются инструменты финансово-экономического 
регулирования природопользования и воссоздания природных ресурсов. Сосредоточенно 
внимание на видах налогового влияния относительно природопользования и 
природоохранной деятельности.  

Ключевые слова. Природопользование, природоохранная деятельность, 
инструменты экономического регулирования, экологические налоги, экологические 
налоги за продукцию. 

 
Annotation 

The instruments of the finansovo-ekonomichnogo adjusting of prirodokoristuvannya and 
recreation of natural resources are examined in the article. Concentrated attention on the types of 
tax influence in relation to prirodokoristuvannya and nature protection activity.  

Key words.  Prirodokoristuvannya, nature protection activity, instruments of the economic 
adjusting, ecological taxes, ecological taxes, is for products. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ СПРИЯННЯ ВИБОРУ  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ 
 
Постановка проблеми. В сучасних умовах регіонам України все частіше доводиться 

конкурувати за приплив іноземних інвестицій, тому саме інвестиційна сфера значною мірою 
зазнає впливу ринкових факторів. З одного боку, інвестори зацікавлені у послабленні 
бюрократичного тиску, а з іншого, вони справедливо очікують від державних органів 
створення сприятливих умов для самофінансування інвестицій та підтримки інвестиційної 
діяльності. Аналогічні вимоги висуваються як міжнародним, так і вітчизняним ринком 
інвестиційних капіталів. Будь-яка область виступає на ньому в ролі покупця і перебуває в 
стані жорсткої конкуренції з багатьма іншими претендентами на інвестиції, а самі інвестори 
використовують широкий набір критеріїв для вибору регіону вкладення капіталів. Якщо 
інвестору, з точки зору процесу інвестування чи кінцевих результатів реалізації інвестиції, 
будуть запропоновані вигідніші, ніж в області умови інвестування, то він буде прямувати до 
кращих умов. Спрямувати його в область можливо лише шляхом створення не гірших, ніж у 
конкурентів, умов надходження і реалізації інвестицій. А це в компетенції саме місцевих 
органів державної влади. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Проблематика національного 
регулювання іноземного інвестування була й залишається ключовою з точки зору створення 
інвестиційного клімату, а також забезпечення ефективності функціонування капіталу. В 
цьому контексті розробка практичних оцінок щодо перспектив удосконалення інвестиційного 
режиму повинна бути методологічно узгоджена із загальними закономірностями 
міжнародного руху капіталів, підприємницькою інвестиційною логікою і конкретними 
завданнями розвитку регіонів України в цілому. 

Проблемам залучення іноземного капіталу в українську економіку було присвячено 
багато наукових праць. Серед основних слід відзначити вітчизняні дослідження 
Борщевського П., Величко Є., Герасимчука М., Дем’яненка М., Музиченка А., Дейнеко Л., 
Дмитрука Б., Кваші С., Кісіля М., Крисанова Д., Лобаса М., Лукінова І., Пересади А., Савчука 
В., Трегобчука В. та інших вчених. Серед іноземних дослідників проблем іноземного 
інвестування виділяють Данінга Д., Маланоскі М., Нінга Ю., Хендерсона Д., Хенді Ч. 

Постановка завдання. Створення концептуального підходу до формування 
сприятливого інвестиційного клімату повинен відповідати довгостроковим інтересам 
Хмельницької області в роботі з потенційними інвесторами. Роль місцевих органів державної 
влади на інвестиційному ринку обов’язково повинна узгоджуватись з формами їхньої участі в 
реалізації інвестиційних проектів. Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних 
підприємств, пайова участь разом з інвестором у капіталі приватизованих комунальних 
підприємств - все це сприяє тісній взаємодії партнерів і зумовлює взаємне пристосування до 
умов, що висуваються внутрішнім та зовнішнім інвестиційними ринками. Досить актуальною 
в сучасних умовах повинна також стати й можливість інформаційно-консультаційного 
сприяння вибору Хмельницької області для інвестування.  

Виклад основного матеріалу. На нинішньому етапі місцеві органи влади мають 
сконцентрувати свою діяльність на вирішенні проблем, що відповідають інвестиційним 
потребам регіонів і вимогам іноземних інвесторів, та мають вирішальне значення для 
формування сприятливого і конкурентоспроможного інвестиційного клімату та забезпечення 
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інтересів області, зокрема створення традиційно сприятливих заходів щодо інформаційно-
консультаційного сприяння вибору області для інвестування. 

Інвестори потрібно розглядати як найважливішу складову суб’єктів-споживачів 
маркетингу території. Найважливішою вони вважаються через те, що саме ця категорія може 
принести регіону найбільший зиск в фінансовому плані. Вкладаючи власні грошові кошти та 
майнові права в об’єкти, які тривалий час не могли бути реалізованими через відсутність 
коштів у місцевих інвесторів та органів влади, нові потенційні інвестори мають можливість 
отримати вигоду для себе та забезпечити можливість економічного зростання регіону.  

Для забезпечення інвестиційної привабливості регіону облдержадміністрацією повинно 
бути розроблено ряд програм соціально-економічного розвитку, що створювало б належні 
умови діяльності інвесторів на території області, повинні розроблятись системи заходів, що 
допоможуть реалізувати інвестиційні проекти. Передбачається, що не менше 70-80% 
інвестицій мають бути з одного боку інноваційними, з іншого – такими, що сприятимуть 
прогресивним структурним змінам в економіці. 

Існування можливостей залучення інвесторів передбачає наявність інвестиційних 
пропозицій Хмельницького регіону. Інвесторам потрібно представити перелік таких 
пропозицій із обов’язковою короткою характеристикою заходу та визначенням необхідної 
величини коштів для реалізації проекту. До того ж необхідною умовою сприяння процесу 
залучення інвесторів є розробка для них відповідних рекомендацій, які б були підкріплені 
реальними даними та розробкою економіко-математичної моделі, яка б показувала 
доцільність створення підприємства з іноземними інвестиціями в конкретному місці, 
враховуючи наявність потенційних споживачів, конкурентів, доступ до ринків збуту, джерел 
сировини, робочої сили тощо. 

Наприклад, французька компанія «Аксіома» зацікавлена в створенні потужного 
деревообробного виробництва з урахуванням потреб ринку України, СНД і Європи. Вартість 
обладнання, яке планує поставити французька сторона, становить близько 7 млн. євро. 
Проведемо за допомогою економіко-математичного моделювання обґрунтування доцільності 
вибору місця для спорудження деревообробного підприємства, враховуючи наявність 
найбільших існуючих товаровиробників деревообробної промисловості та підприємств, які 
зможуть виступати потенційними споживачами виробленої продукції в межах Хмельницької 
області. Найбільш потужні підприємства в галузі деревообробки на Хмельниччині подані в 
табл.1. 

Таблиця 1 
Перелік основних підприємств-виробників та споживачів обладнання для 

деревообробки в Хмельницькій області 
 

Назва підприємства Місто 
Виробники 

1. ТОВ «Авантек»  м. Кам’янець-Подільський 
2. ТОВ ВКТ АРГО Завод дерево ріжучого 
інструменту  

м. Кам’янець-Подільський 

3. ТОВ «Інматех» м. Хмельницький 
4. ТОВ «Говер» м. Городок 

Споживачі 
5. ПП Гуменюк О.С. м. Кам’янець-Подільський 
6. ТОВ «ЕККО»  м. Хмельницький 
7. ПП Загородній А.М.  м. Кам’янець-Подільський 
8. МКП «Індекс»  м. Кам’янець-Подільський 
9. ПП «Іта»  м. Городок 
10. ПП «Кремінь» м. Кам’янець-Подільський 
11. ПП «Резон-Плюс»  м. Кам’янець-Подільський 
12. ПП Юлія  м. Нетішин 

 
Координати локації та розмір попиту споживачів та координати можливих місць 

локації підприємств та потенційні витрати виробництва продукції подані в табл.2 та 3. 
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Таблиця 2 
Координати локації та розмір попиту споживачів 

 
Координати, км 

Код споживачів 1X  2X  
Попит,  

тис.од. 
продукції 

В1 (ПП Гуменюк О.С., м. Кам’янець-Подільський) 200 100 10 
В2 (ТОВ «ЕККО», м. Хмельницький)  150 180 12 
В3 (ПП Загородній А.М., м. Кам’янець-Подільський)  170 120 8 
В4 (МКП «Індекс», м. Кам’янець-Подільський)  50 150 10 
В5 (ПП «Іта», м. Городок)  100 140 15 
В6 (ПП «Кремінь», м. Кам’янець-Подільський) 200 80 22 
В7 (ПП «Резон-Плюс», м. Кам’янець-Подільський)  160 200 18 
В8 (ПП Юлія, м. Нетішин)  70 150 14 

 
Таблиця 3 

Координати можливих місць локації підприємств  
та потенційні витрати виробництва продукції 

 
Координати, км 

Код підприємства 
1X  2X  

Потенційні витрати виробництва 
продукції, тис.грн./од. прод. іЗ  

А1 (ТОВ «Авантек», м. Кам’янець-
Подільський)   90 100 5 

А2 (ТОВ ВКТ АРГО Завод дерево 
ріжучого інструменту, м. Кам’янець-
Подільський)  

50 100 6 

А3 (ТОВ «Інматех», м. Хмельницький) 100 200 6 
А4 (ТОВ «Говер», м. Городок) 220 80 8 

 
Відповідно до координат, наведених в табл.2 та 3 можливі місця дислокації підприємств 

і пункти споживання їх продукції  покажемо на карті при масштабі – 1 поділка – 50 км 
(координата 1X  відобразимо на вертикальній осі, а координати 2X – на вертикальній). Біля 
пунктів виробництва продукції зробимо позначення ціни її випуску. А саме А1 (5), А2 (6), А3 

(6), А4 (8), а біля пунктів споживання – обсяг попиту, тобто 
10

1В
, 

12
2В

, 
8

3В
, 

10
4В

, 
15

5В
, 

22
6В

, 
18

7В
 та 

14
8В

(див.рис.1). 

Для розрахунку відстаней між можливими місцями дислокації підприємств обчислимо 
транспортний тариф (в грн./т*км). За існуючими даними функціонує 4 найбільших виробники, 
витрати на які відповідно становлять 5 тис.грн. (для ТОВ «Авантек», м. Кам’янець-
Подільський), 6 тис.грн. (ТОВ ВКТ АРГО Завод дерево ріжучого інструменту, м. Кам’янець-
Подільський та ТОВ «Інматех», м. Хмельницький) і 8 тис.грн. (ТОВ «Говер», м. Городок). 
Середнє значення витрат на виробництво одиниці продукту серед чотирьох виробників 
складе 6,25 тис.грн./од. На 1 км транспортний тариф становитиме 3,75 грн*км/од.прод. Тоді 
відстань між можливими місцями дислокації підприємств зведемо в табл.4. 
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Рис.1. Карта можливих місць дислокації деревообробних підприємств-
виробників і підприємств-споживачів в Хмельницькому регіоні 

 
Після розрахунку формул ізостант побудуємо їх. Побудуємо ізостанту між 

підприємствами 31 AA − , яка є перпендикуляром до відрізка 31 AA , що проходить через його 
середину. Позначимо цю ізостанту через 3Y . Якби  кількість можливих місць локації 
підприємств складалась із цих двох підприємств, то зліва від ізостанти була б повністю 
ринкова зона підприємства 1A , а справа – ринкова зона підприємства 3A . Але крім того, є ще 
2 місця можливої дислокації – пункт 2A  та 4A , ринкові зони яких обмежать ринкові зони 
підприємств 1A  та 3A , а особливо 1A . З метою оцінки розмірів таких обмежень, побудуємо 
ізостанти 21 AA − , 41 AA − , 32 AA − , 42 AA − та 43 AA − . 

Спочатку здійснимо побудову ізостанти між пунктами 21 AA − . З’єднавши між собою 
прямою лінією точки 1A та 2A , знаходимо середину відрізку 21 AA − , через яку проводимо 
перпендикуляр (це буде вісь Y). Для побудови асимптот, які цікавлять лише в частині 
спрямування до підприємства з більш високими питомими витратами, знаходимо дві точки, 
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якими проходитиме пряма, що описується формулою xYa 150
1

= . Першою такою точкою буде 
точка з координатами Х=0, Y=0, а друга з координатами Х=1, Y=150 (див.табл.5). 

Таблиця 4 
Характеристика підприємств 
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1A ТОВ «Авантек»,  5 //-//-// 40 10 130 

2A ТОВ ВКТ АРГО Завод дерево 
ріжучого інструменту 

6  //-//-// 50 170 

3A  ТОВ «Інматех» 6   //-// 120 

4A  ТОВ «Говер» 8    //-//-// 

3,75 

 
 

Таблиця 5 
Розрахунок координат для побудови асимптот ізостанти 21 AA −  

 
Значення Х Розрахунок значення Y Значення Y 

0 150*0 0 
1 150*1 150 

 
Тепер ми маємо точки, які потрібні для побудови асимптот ізостанти 21 AA − , можна їх 

побудувати, з’єднавши точки з координатами (1; 150) та (1; -150) із початком осі (0;0).  
Маючи асимптоти, можна визначити координати 2-3-х точок гіперболи поблизу її 

вершини, а далі вважати її гілки злитими з асимптотами. В табл.6 показано розрахунок 
координат для побудови ізостанти 21 AA − . Розрахуємо координати трьох точок ізостанти – 
вершини гіперболи і двох наближених до неї точок. (наприклад, 7 і 8). 

Таблиця 6 
Розрахунок координат для побудови ізостанти 21 AA −  

 
Значення Х Розрахунок значення Y Значення Y 

0,135 400135,0*22500 2 −  
0 

0,15 40015,0*22500 2 −  10,31 

0,2 4002,0*22500 2 −  
22,36 
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Побудова точок гіперболи здійснюється у кілометрах згідно прийнятого масштабу. 

Точка з координатами (0,2; 22,36) км матиме координати 





 == 45,0

50
36,22;004,0

50
2,0

см. 

З’єднавши точки між собою, отримаємо частину гіперболи 21 AA − , решту якої добудуємо, 
орієнтуючись на відповідні асимптоти (див.рис.2).  
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Рис.2. Побудова ізостанти 1Y  

З рис.2 можемо побачити, що наявність нової ізостанти 1Y  ніяк не зменшило ринкову 
зону підприємства 3A , і при цьому показала, що у підприємств 2A  фактично є споживач 4B  із 
величиною попиту в 10 тис.од, а підприємство А1 співпрацює із споживачем 5B із величиною 
попиту в 15 тис.од. До того ж витрати на одиницю продукції в підприємства 1A  є нижчими, 
анідж у підприємства 2A , тому підприємство 1A  знаходиться в кращому стані, аніж 2A . 
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Було також проведено розрахунок асимптот для ізостанти 31 AA − , 41 AA −  та знайдемо 
координати для побудови самої ізостанти. 

Точка з координатами (0,2; 5,47) км матиме координати 





 == 11,0
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2,0

 см. 

Точка з координатами (0,6; 72,67) км матиме координати 





 == 45,1
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67,72;01,0

50
6,0

 см. Тепер 

добудуємо частину гіперболи 41 AA −  - позначимо її 2Y  (див.рис.3). 
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Рис.3. Побудова ізостанти 2Y  
 
Здійснювати розрахунок координат для побудови асимптот та ізостант 42 AA − та 

43 AA −  фактично немає ніякого сенсу, оскільки ринкові зони підприємств є визначеними і 
при наявності вже існуючих побудованих ізостант, проте математичне обчислення асимптот 
та ізостант 42 AA − та 43 AA −  все ж таки було проведено. 
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Точка з координатами (5; 74,85) км матиме координати 





 == 49,1
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85,74;1,0

50
5

 см., а 

точка з координатами (5; 52,82) км відповідно матиме координати 
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82,52;1,0
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5

 см. 

Тепер можна побудувати очищену від допоміжних ліній карту кінцевого поділу території 
регіону на ринкові зони підприємств, яку подано на рис.4. 
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Рис.4. Очищена від допоміжних ліній карта кінцевого поділу території 

Хмельницької області на ринкові зони підприємств 
 
З рис.4 можна побачити, що після сформування усіх ринкових зон підприємств 1A - 4A , 

можна аргументувати такі результати: абсолютно невигідно споруджувати підприємство в 
пункті 2A , оскільки підприємство характеризується наявністю не таких вже й низьких витрат 
виробництва, до того ж його пропозиція реально може бути задоволена лише споживачем 
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4B , який може придбати 10 тис.од. продукції. Також є невигідним споруджувати підприємство 
в пункті 1A , хоча витрати в даного суб’єкта і є низькими, проте його пропозицію фактично 
також задовольняється тільки попитом споживача 5B , який, на відміну від 4B , може 
придбати 15 тис.од. продукції, тобто підприємство 1A  знаходиться в кращому стані, аніж 2A . 
Споживач 8B  із величиною попиту в 14 тис.од. може бути як покупцем для 1A , так і для 2A , 
але оскільки 1A  виробляє продукцію із нижчими затратами, то, відповідно, вона може 
встановлювати нижчу ціну на неї, тим самим привабивши покупця 8B  до себе. Ринкова зона 
підприємства 3A  представлена двома споживачами – 2B  та 7B , які в сумарній кількості 
дають 30 (12+18)  тис.од. продукції. Це означає, що підприємство 3A  повністю не може 
забезпечити потребу в продукції в даному регіоні, тому є можливість використовувати даний 
ринковий простір як такий, де реально розглядати пропозицію розміщення підприємства з 
іноземними інвестиціями. Трьома потенційними споживачами представлене підприємство 

4A . Сумарний попит даних споживачів складає 40 тис.од. продукції (10+22+8). Тому даний 
ринковий простір якнайбільше підходить до розміщення деревообробного підприємства з 
іноземними інвестиціями саме тут, оскільки попит представлений доволі потужними 
споживачами, наявне підприємство 3A  виробляє продукцію з високими затратами. 
Розміщення нового суб’єкта господарювання із потужною матеріально-технічною базою 
дозволить випускати продукцію із нижчими витратами порівняно з конкурентом, що в 
подальшому дозволить встановлювати нижчі ціни за конкурентів, а це, в свою чергу, 
сприятиме поступовому завоюванні нових сегментів ринку. 

Висновки з проведеного дослідження. З усього вищесказаного можна зробити 
висновок, що в області регулярно повинна проводитись робота місцевих та обласних органів 
влади по створенню сприятливого інвестиційного клімату. Багато чого вже зроблено: з року в 
рік зростають обсяги капітальних інвестицій за всіма видами економічної діяльності, активно 
залучаються прямі іноземні інвестиції, зростають обсяги будівельних робіт, переважно на 
будівництві житла, доріг, прокладанні місцевих трубопроводів, ліній зв'язку тощо.  
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Анотація 

В статті автором обґрунтовано важливу роль органів місцевої влади регіону у 
процесі інформаційно-консультаційного сприяння вибору Хмельницької області для 
інвестування. Також на прикладі економіко-математичної моделі було побудовано «карту 
поділу території» Хмельницької області на ринкові зони підприємств деревообробної 
промисловості. 

http://www.niss.gov.ua
http://www.waipa.org


ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 104 

Ключові слова: інвестування, маркетинг території, інвестиційний клімат, 
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Аннотация 

В статье автором обосновано важную роль органов местной власти региона в 
процессе информационно-консультационного содействия выбору Хмельницкой области 
для инвестирования. Также на примере экономико-математической модели была 
построена «карту деления территории» Хмельницкой области на рыночные зоны 
предприятий деревообрабатывающей промышленности. 

Ключевые слова: инвестирование, маркетинге территории, инвестиционный 
климат, инвестиционная привлекательность территории, инвестиционные 
предложения. 
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ 
 

Постановка проблеми. Прийнято розглядати інвестиційну привабливість на рівні 
держави, галузі, регіону і, врешті-решт, підприємства. Підприємство у цій системі є кінцевим 
пунктом вкладення коштів, де реалізуються конкретні інвестиційні проекти. Для інвестора, що 
має на меті довготривалу співпрацю, не буде цікавим з економічної точки зору інвестування 
коштів, наприклад, у приладобудівне підприємство, якщо розвиток цієї галузі в масштабах 
національної економіки знаходиться у кризовому стані, а регіон характеризується 
негативною динамікою обсягів промислової продукції чи несприятливими умовами щодо 
інфраструктури, екології, контактів з міською та обласною владами тощо. 

Це свідчить про важливість інформації стосовно рівня регіональної інвестиційної 
привабливості для інвесторів, які розглядають можливість участі у конкретному бізнесі, у 
конкретних галузі і регіоні. Адже підприємець, який збирається інвестувати у певну 
територію, всебічно розглядає її характеристики, оцінює її конкурентоспроможність. 
Вирішальним для прийняття рішення про вкладення капіталу є співвідношення показників: 
„інвестиційний потенціал” (характеризує можливості регіону щодо приваблення інвестицій) та 
„інвестиційний ризик” (характеризує ймовірність втрати інвестицій і доходу від них). 
Дослідженням цих економічних категорій присвячені роботи таких економістів як Хрущ Н.А., 
Гойно А.Ф., Карпінського Р.Л., Багера Р., Гранатурова В. М., Вітлінського В.В., Шеремета 
В.В., Балабанові Н.Т.  та ін. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підсумкове значення інвестиційного 
потенціалу і ризику для кожного регіону розраховується як питома вага цього показника у 
загальноукраїнському обсязі. На думку спеціалістів РА „Експерт-Рейтинг” [1], найбільшу силу 
впливу на інвестиційний потенціал мають природно-сировинний і соціально-трудовий 
потенціали. Серед інвестиційних ризиків найбільший вплив на загальну величину ризику 
мають політичний, адміністративно-законодавчий, економічний і фінансовий ризики. Рейтинг 
інвестиційної привабливості регіонів, що складається цим рейтинговим агентством, дає 
узагальнений погляд на їхній потенціал і ризики, що можуть бути характерними для деякого 
інвестпроекту у визначеній області країни. 

Слід зазначити, що рейтингова оцінка галузей національної економіки проводиться у 
формі розрахунку інвестиційного рейтингу за допомогою комплексного аналізу статистичної 
інформації про показники розвитку галузей та розрахунку індексів ділової активності. Згідно з 
рішенням уряду [2], до уваги беруться такі показники, як структура та динаміка обсягів 
виробництва і реалізації промислової продукції (робіт, послуг), частка експорту та імпорту в 
загальному обсязі виробництва, обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій в галузевому 
перерізі, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості. Індекси ділової активності у 
галузевому перерізі є важливими показниками для інвесторів, що оцінюють інвестиційну 
привабливість галузей національної економіки. 

Проблематику подолання неоднорідності інвестиційного простору держави 
досліджували багато науковців, зокрема Гриньова В.М., Кузьмін О.Є., Кулініч Т.В., 
Харламова Г.О., Старостіна А.О., Носова О.В., Хомич Л.В., Комарницький І.М., Ястремська 
О.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П., Великий Ю.М., Мамуль Л.О., Чернявська Т.А., 
Малімон Н.А. та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідити наявність значної диференціації між 
регіонами, поділ їх на порівняно благополучні й неблагополучні, що наслідком колишньої 
директивної політики з розміщення виробництва. Створення механізму координації 
інвестицій з макро- до регіонального рівнів та з галузевого до підприємства розширює 
інвестиційні можливості підприємств, стимулює зростання інвестицій в економіку і зміцнює 
фінансову систему держави [3]. 

Виклад основного матеріалу. Негативний вплив на диспропорцію розподілу 
інвестицій в питаннях пріоритетності розвитку проявляється у наданні податкових пільг та 
лобіюванні інтересів окремих регіонів, а саме: м. Києва, Дніпропетровської та Донецької 
областей, що є проявом дискримінації щодо інших регіонів [4]. 

Причинами, що зумовлюють концентрацію інвестиційних ресурсів та джерел 
інвестування в одних регіонах, а з іншого боку, слабкі позиції з інвестиційної діяльності та 
незначну інвестиційну привабливість в інших, є [5]: 

– високий податковий і адміністративний тиск на бізнес, який намагається конкурувати, 
а не отримувати ренту; 

– зниження рівня фондовіддачі, інфляція; 
– вузькість внутрішнього ринку, викликана розподілом суспільного продукту; 
– відсутність фактично більшості ринкових інститутів – корпоративного сектору, ринку 

цінних паперів, ринку землі, ринку нерухомості; 
– відтік трудових ресурсів та капіталу із одних місцевостей на користь інших 

(передусім великих міст); 
– неопрацювання органами місцевої влади механізмів складання інвестиційного 

портрета території; 
– нестача оперативної інформації і внаслідок цього нерозвиненість зв’язків між 

суб’єктами ринку. 
Подальше розшарування регіонів за рівнем інвестиційної активності стає перешкодою 

на шляху до формування єдиного національного господарського простору, зміцнення 
економічних зв’язків, становлення регіонів як суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності. 
Слабкі інвестиційні позиції окремих регіонів не дають змоги розширювати виробництво, 
розбудовувати господарський комплекс території, відповідно соціальна сфера не 
розвивається. 
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Стратегічне планування розвитку території сьогодні розглядається як один із найбільш 
перспективних та ефективних механізмів реалізації довготривалої регіональної політики в 
умовах посилення самоорганізації територіальних громад різних рівнів [6]. 

Серед стратегічних напрямків регіонального розвитку, визначених у «Державній 
стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року», планування території 
повинно бути основою ефективного використання територіального ресурсу під час реалізації 
таких пріоритетних напрямів, як «реструктуризація економічної бази окремих регіонів і 
створення умов для диверсифікації на новій технологічній основі»; «розбудова та 
модернізація інфраструктури, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості 
регіонів», «реформування адміністративно-територіального устрою» [7]. 

Останніми роками питанням забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в 
регіонах, використання інвестиційного потенціалу та оцінки інвестиційної привабливості як 
окремих суб’єктів господарювання, так і регіонів й країни загалом, приділяється значна увага 
науковців, серед яких: Є.І. Бойко, Р.М. Бойчук, О.П. Коюда, О.Є. Кузьмін, М.Д. Лисенко, Н.О. 
Лісова, О.М. Ястремська та ін. Особливо детально методика оцінки та підвищення 
інвестиційної привабливості розглянута у працях Кузьміна О.Є. 

Проте є низка проблем, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-
економістів. Зокрема, йдеться про застосування комплексного підходу до оцінювання 
інвестиційної привабливості регіонів та забезпечення необхідного її рівня. 

Інвестиційна привабливість – це характеристика доцільності щодо інвестування у нього 
в термінах здійснення інвестиційної діяльності з максимальним ефектом за мінімальних 
витрат. Але привабливість виробничо-господарських структур для інвесторів не може бути 
досягнута лише завдяки факторам її внутрішнього стану, оскільки її територіальна 
належність, а саме – сприятливість інвестиційного клімату держави (регіону) також 
впливають на рух і спрямування капіталу [8]. 

Інвестиційна привабливість є узагальнюючою характеристикою переваг і недоліків 
окремих напрямів і об’єктів з позиції конкретного інвестора. Під час дослідження цих 
характеристик формується рівень інвестиційної привабливості певних галузей економіки [9]. 
Водночас інвестиційна привабливість регіонів – це інтегральна характеристика окремих 
регіонів країни з позицій ефективності здійснення у них інвестиційної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Узагальнюючи існуючі методики, оцінку і 
прогнозування інвестиційної привабливості регіонів варто здійснювати за такими 
параметрами: 

• рівнем загального економічного розвитку регіону; 
• рівнем розвитку інвестиційної інфраструктури; 
• демографічною характеристикою; 
• рівнем розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури; 
• ступенем безпеки інвестиційної діяльності в контексті законодавства, екології тощо. 
У дослідженні інвестиційної привабливості певного регіону потрібно враховувати такі 

чинники: загальноекономічний розвиток регіону, економіко-географічний розвиток виробничої 
інфраструктури, демографічне становище, розвиток ринкових відносин і комерційної 
інфраструктури, інвестиційний ринок. 

Інвестиційний простір України не є однорідним [1] – диспропорція розподілу інвестицій у 
регіональному та галузевому аспектах продовжує негативно впливати на темпи зростання 
національної економіки. Концентрація капіталу у центральному регіоні нашої держави, а 
також на сході, є характерною, оскільки зумовлена територіальним поділом праці. З метою 
залучення інвестицій у ті регіони, які найбільше їх потребують, важливо ідентифікувати 
фактори, що впливають на гетерогенність (неоднорідність) інвестиційного простору, 
класифікувати їх, спробувати оцінити і зменшити негативний вплив кожного з них. Отже, 
активізувавши інвестиційні зусилля, підприємства зможуть підвищити ефективність 
господарської діяльності. 

Зменшення гетерогенності інвестиційного простору зумовить зростання інвестиційної 
привабливості менш розвинутих регіонів України, що сьогодні є пріоритетним завданням 
реформування економіки і відродження стратегічно важливих галузей промисловості (таких 
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як машинобудування, паливно-енергетичний комплекс, фінансовий сектор, сільське 
господарство, легка і харчова промисловість тощо). 
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Анотація 

Стаття присвячена проблемам дослідження інвестиційної привабливості регіону, 
виявлення причин та наслідків державної та регіональної політики на дану категорію. 
Зосереджено увагу на чинниках та параметрах, які здійснюють найбільший вплив на 
інвестиційну привабливість. 

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний потенціал, інвестиційний 
ризик. 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам исследования инвестиционной привлекательности 
региона, выявление причин и последствий государственной и региональной политики на 
данную категорию. Эти взаимоотношения факторах и параметрах, которые 
осуществляют наибольшее влияние на инвестиционную привлекательность.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
потенциал, инвестиционный риск. 

 
Annotation 

The article deals with problems of research investment attractiveness of the region, 
identifying the causes and consequences of state and regional policy in this category. These 
relationships are the factors and parameters that carry the greatest impact on investment 
attraction.  

Key words: investment attractiveness, investment potential, investment risk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://intkonf.org/burdyak-ov-konkurentospromozhnist


ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 108 

УДК 336.473 
Лобунько А.В., 

пошукач, Черкаський державний технологічний університет 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ПОЛІПШЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
КЛІМАТУ РЕГІОНУ 

 
Постановка проблеми. Економічне зростання в будь-якій господарській системі 

пов’язане з нагромадженням певної частини багатства, що вивільняється з поточного 
обороту коштів і поточного споживання та вкладається в розвиток. Ці кошти – інвестиції, 
обмежені, і тому великого значення набуває визначення напрямків їх ефективного 
використання. Нарощування об’єму інвестицій є необхідною умовою структурної перебудови 
і економічного зростання країни та регіону. Інвестиційне рішення – одна з найбільш важливих 
і ділових ініціатив, оскільки інвестиції зв’язують фінансові ресурси, особливо таких великих 
базових галузей, як хімічна промисловість, на відносно великий період часу, незважаючи на 
можливості тривалих змін. 

Аналіз останніх досліджень. У числі сучасних фахівців з теорії і практики 
інвестування варто назвати таких закордонних учених: Г. Александера, Р. Брейлі, З. Боді, З. 
Майєраса, Р. Мертона, М.Г. Міллера, Ф. Модильяні, У.Ф. Шарпа, а також вітчизняних учених-
економістів: І.А. Бланка, Н.І. Берзона, П.Л. Віленського, В.В. Коссова, І.В. Ліпсіца, В.Н. 
Лівшиця, Т.В. Теплову й інших.  

Постановка завдання. Метою даної роботи є визначення основних показніків 
підвищення інвестиційної привабливості регіону в умовах кризового стану. 

Виклад основного матеріалу. Пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату на 
регіональному рівні багато в чому подібні з пропозиціями з поліпшення інвестиційного 
клімату на макрорівні. Як можливі напрями поліпшення інвестиційного клімату на рівні 
регіону можуть бути запропоновані такі: регіональне законодавство, всіляка підтримка і 
стимулювання інвестиційної діяльності регіональними органами управління, створення і 
вдосконалення регіональної інфраструктури, підтримка регіональних товаровиробників. 

Для того, щоб прийняти рішення про те, в яке підприємство краще інвестувати кошти, 
ґрунтуючись на результатах визначення інвестиційного клімату в регіоні в цілому, необхідно 
оцінити рівень інвестиційної привабливості в конкретних галузях і сферах діяльності. 
Невід’ємним елементом при цьому є визначення інноваційного потенціалу даного 
підприємства [1, C. 53-55].  

Для цього розглянемо спочатку існуючу систему показників, найбільш широко 
застосовуваних у вітчизняній і закордонній практиці, що характеризують інноваційну 
діяльність підприємства, і визначають техніку прогнозування і управління нею. Цю систему 
показників можна розбити на наступні групи: за витратами; за часом; за відновлюваністю; 
структурні [2, C. 34].  

Показники за витратами: питомі витрати в обсязі продажу, що характеризують показник 
наукоємності продукції фірми; питомі витрати на придбання ліцензій, патентів, ноу-хау; 
витрати на придбання інноваційних фірм; наявність фондів на розвиток ініціативних 
розробок. 

Показники, що характеризують динаміку інноваційного процесу: показник 
інноваційності; тривалість процесу розробки нового продукту (нової технології); тривалість 
підготовки виробництва нового продукту; тривалість виробничого циклу нового продукту.  

Показники відновлюваності: кількість розробок чи впровадження нововведень-продуктів 
і нововведень-процесів; показники динаміки відновлення портфеля продукції (питома вага 
продукції, що випускається 2, 3, 5 і 10 років); кількість придбаних (переданих) нових 
технологій (технічних досягнень); обсяг експортованої інноваційної продукції; обсяг наданих 
нових послуг. 

Структурні показники: склад і кількість дослідницьких, науково-технічних структурних 
підрозділів (включаючи експериментальні комплекси); склад і кількість спільних підприємств, 
зайнятих використанням нової технології і створенням нової продукції; чисельність і 
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структура співробітників, зайнятих інноваційною діяльністю; склад і число творчих 
ініціативних тимчасових бригад, груп. 

В основі проектного підходу до інноваційної діяльності підприємства лежить, як відомо, 
принцип грошових потоків. Особливістю його є прогнозний і довгостроковий характер, тому в 
застосовуваному підході до аналізу і прогнозування враховуються фактор часу і фактор 
ризику. 

Основні показники ефективності інноваційного проекту включають: фінансову 
(комерційну) ефективність, що враховує фінансові наслідки для учасників проекту; бюджетну 
ефективність, що враховує фінансові наслідки для бюджетів усіх рівнів; суспільну 
ефективність, що враховує витрати і результати, що виходять за межі прямих фінансових 
інтересів учасників проекту і які допускають вартісне вираження [3, C. 74-75]. 

Безумовно, варто враховувати і витрати, і результати, що не піддаються вартісній 
оцінці (соціальні, політичні, екологічні та ін.). 

Всі існуючі методи оцінки ефективності проекту підрозділяються на дві групи, засновані 
на дисконтуванні і облікових оцінках [5, C. 9]. 

Вибір методу визначається термінами здійснення проекту, розміром інвестицій, 
наявністю альтернативних проектів і інших факторів. У світовій практиці найбільш часто для 
оцінки ефективності проектів застосовують методи оцінки ефективності проекту, засновані на 
оцінках дисконтування, оскільки вони вважаються більш точними, тому що враховують різні 
види інфляції, зміни процентної ставки, норми прибутковості і т.д. 

Інвестування в умовах ринку пов’язано зі значним ризиком, і до цих показників 
відносять метод індексу рентабельності, метод чистої поточної вартості, метод внутрішньої 
норми прибутковості і метод поточної окупності, цей ризик тим більше, ніж більш тривалий 
строк окупності вкладень. Занадто істотно за цей час можуть змінитися і кон’юнктура ринку, і 
ціни. Цей підхід незмінно актуальний і для галузей, у яких найбільш високі темпи науково-
технічного прогресу і де поява нових технологій чи виробів може швидко знецінити колишні 
інвестиції [4, C. 34]. 

Жоден з перерахованих методів сам по собі не є достатнім для прийняття проекту. 
Кожний з методів аналізу інноваційних проектів дає можливість розглянути лише деякі 
характеристики розрахункового періоду, з’ясувати важливі моменти і подробиці. Тому для 
комплексної оцінки розглянутого проекту використовують усі ці методи в сукупності. 
Здійснення інноваційної, як і будь-якої іншої діяльності завжди зв’язано з різними 
внутрішніми і зовнішніми витратами. Тому, щоб визначити економічну ефективність 
інноваційної діяльності, необхідно, у першу чергу, оцінити ефективність витрат на неї. При 
цьому варто розрізняти ефективність витрат на інноваційну діяльність у виробників 
(продавців) і в покупців.  

На особливу увагу заслуговує проблема оцінки цілей інвестиційної діяльності 
промислових підприємств України, зображена на рис. 1. 
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Рис. 1. Розподіл промислових підприємств за оцінкою цілей інвестування 
в основний капітал 
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За динамікою останніх двох років очевидно, що підприємства переважно орієнтовані на 
заміну зношеної техніки й устаткування, що є цілком природним при існуючих термінах 
експлуатації і високому ступені зносу (функціональному, фізичному й зовнішньому). 

Досить високим є рейтинг цілей, пов’язаних з інноваційним розвитком: автоматизацією і 
механізацією існуючого виробничого процесу, збільшенням виробничої потужності, 
впровадженням нових виробничих технологій і т.д. 

Насторожує низький рівень кількості підприємств, цілі яких спрямовані на охорону 
навколишнього середовища, що свідчить скоріше про низький рівень розвитку національної 
економіки, коли підприємства орієнтовані на збільшення конкурентоспроможності 
вироблюваних товарів, залишаючи без уваги, а найчастіше і маючи негативний вплив на 
проблеми соціальної, екологічної сфери й інших „фінансово неефективних” сфер 
національної та регіональної економіки. 

В даний момент амортизаційних відрахувань промислових підприємств недостатньо 
для відновлення основних засобів, тому що в період інфляції і неплатежів амортизаційні 
відрахування перетворювалися не у фонд нагромадження, а перекачувалися у фонд 
споживання і використовувалися не за призначенням (на заробітну плату, поточні 
господарські потреби) або просто знецінилися. У зв’язку з нестійкою економічною ситуацією, 
необхідністю впровадження результатів науково-технічного прогресу нагромадження і зміст 
амортизаційних відрахувань без руху стає нерентабельним, тому варто активніше 
використовувати механізм прискореної амортизації активної частини основних виробничих 
фондів. 

Варто звернути увагу й на таке внутрішнє джерело інвестицій, як додаткова емісія акцій 
акціонерними підприємствами. Ця емісія дозволяє залучити додаткові фінансові кошти для 
фінансування інвестиційних проектів; при цьому активи підприємства не збільшуються. 

Особливе місце в інвестиційному процесі займають кредити банків, які дозволяють 
прискорити оборот фінансових коштів, що є важливим джерелом формування основного й 
оборотного капіталу підприємств. Кредитування прискорює розвиток виробництва, підвищує 
його ефективність, забезпечує його безперервність. 

Довгострокове кредитування могло б стати одним з важливих джерел інвестицій. Однак 
у сучасних умовах довгострокове кредитування використовується вкрай рідко. Таке 
несприятливе для підприємств становище в кредитуванні обумовлене рядом причин: 
високою ставкою рефінансування, нестійким економічним становищем, інфляційними 
сподіваннями, низькою активністю банків у розширенні діапазонів своєї діяльності. 

З урахуванням стану економіки та прогнозів її розвитку можна припустити, що 
кредитування інвестиційної діяльності в найближчі роки буде здійснюватися на 
регіональному й місцевому рівнях з перевагою короткострокових позик. 

Важливим зовнішнім джерелом інвестицій для підприємств стає лізинг. 
Лізингові операції є найбільш перспективними в розвитку інвестування, тому що в 

умовах збитковості багатьох підприємств через проблему недостачі оборотних коштів істотно 
ускладнюється розвиток виробництва, упровадження нової техніки й устаткування. 

Найбільшого поширення набув фінансовий лізинг. Термін, на який передається 
устаткування в тимчасове користування, наближається за тривалістю до терміну 
експлуатації й амортизації всієї або більшої частини його вартості. Протягом терміну 
договору лізингу лізингодавець за рахунок лізингових платежів повертає собі усю вартість 
майна. Після закінчення терміну лізингу підприємство має можливість придбати устаткування 
за залишковою вартістю. При фінансовому лізингу обов’язки по технічному обслуговуванню, 
ремонту, страхуванню устаткування лягають на лізингоодержувача [6, С. 315-316]. 

Однак у даний час розвитку лізингу перешкоджає ряд обставин: 
- необхідність значного стартового капіталу для організації лізингової компанії, у тому 

числі й для придбання устаткування; 
- подвійне оподаткування на додану вартість; 
- нерозвиненість інфраструктури лізингового ринку, що включає мережу лізингових 

компаній, консалтингових фірм, систему інформаційного забезпечення; 
- нестача кваліфікованих кадрів для лізингових компаній. 
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Можна припустити, що в перспективі лізингові операції повинні не тільки підвищити 
інвестиційну активність, але й усунути ряд труднощів, що виникли з впровадженням нових 
технологій, модернізацією виробництва, і стати одним з могутніх джерел інвестицій на 
підприємствах. 

Особливе місце в інвестиційному процесі займають кошти фізичних осіб, різних 
компаній, інвестиційних фондів, пенсійних фондів, спеціалізованих фінансових компаній. 

Поряд із грошима населення найважливішим інвестиційним ресурсом прийнято 
вважати засоби підприємств. 

Аналіз фінансової діяльності підприємств свідчить, що більшість з них мають недостачу 
оборотних коштів. У зв’язку з цим, у фінансуванні поточної діяльності кредиторська 
заборгованість залишається основним джерелом її забезпечення. В усіх галузях економіки 
залучений капітал у більшій ступені формується за рахунок кредиторської заборгованості. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, можна зробити загальний 
висновок, що підприємства створюють інвестиційний попит в регіоні. Вони збільшують обсяги 
виробництва і за рахунок засобів, отриманих від виробничої і фінансової діяльності, 
обновлюють і розширюють виробничі потужності. При цьому вони звільнюються від 
устаткування, що простоює, і незавершеного виробництва. Власних засобів для інвестування 
у виробництво в підприємств недостатньо і вони беруть позики у нефінансових організацій. 

Розглядаючи рух інвестиційних потоків промислових підприємств в регіонах країни 
можна зробити наступні висновки: попит на інвестиційні ресурси в підприємств зростає, 
основним його мотивом є прагнення підтримати і збільшити використання виробничих 
потужностей; має місце недостача власного капіталу як ресурсу інвестиційного потоку; 
наявність значних обсягів дебіторської заборгованості обмежує можливості збільшення 
інвестиційних потоків; істотне значення у формуванні і збільшенні інвестиційних потоків 
відіграють бюджетні кошти; банківський сектор практично виключений з інвестиційного 
процесу і не робить істотного впливу на формування інвестиційних потоків. 
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Анотація 

В роботі проведено аналіз основних показників поліпшення інвестиційного клімату 
регіону, наведений розподіл промислових підприємств за оцінкою цілей інвестування в 
основний капітал, проаналізовано основні джерела залучення інвестицій на промислові 
підприємства. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, промислові підприємства. 
 

Аннотация 
В работе проведен анализ основных показателей улучшения инвестиционного 

климата региона, приведенный распределение промышленных предприятий по оценке 
целей инвестирования в основной капитал, проанализированы основные источники 
привлечения инвестиций на промышленные предприятия.  
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Annotation 

The paper analyzes the main indicators to improve the investment climate in the region are 
given the distribution of industrial enterprises according to the purposes of investing in fixed capital, 
analyzes the main sources of investment in industrial enterprises. 

Key words: investment, investment climate, industrial enterprises. 
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ГРОШОВІ КОШТИ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ ЯК ОБ’ЄКТ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Постановка проблеми. Як найбільш ліквідні активи грошові кошти є важливими 
елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів 
господарювання до самофінансування. Вони наявні на етапах придбання товарно-
матеріальних цінностей, виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, їх продажу 
і отримання виручки. 

Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється необхідністю надання 
користувачам для прийняття рішень повної та неупередженої інформації про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових коштів. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню питань обліку грошових коштів і грошових 
потоків у ринкових умовах присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, 
зокрема, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, 
Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка та інших. 

Постановка завдання. Значення та роль грошових коштів для діяльності 
підприємства зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення стратегії й тактики 
управління формуванням та використанням грошових потоків, інформація про які суттєво 
впливає на ефективність процесу управління економічними суб’єктами. 

Грошові кошти, як і будь-яке інше поняття має свою сутність, яка проявляється через 
загальний безпосередній обмін, самостійну мінову вартість, зовнішню речову міру праці. 
Питання суті грошових коштів залишаються до цього часу дискусійними. Також важливе 
значення у сучасних умовах відводиться управлінню грошовими потоками на основі 
фактичних даних обліку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Вважається, що грошові кошти в 
бухгалтерському обліку не викликають питань методологічного плану. Проте, сьогодні 
помітна значна неоднорідність в термінах, що застосовуються окремими авторами в обліку. 
У фінансових, економічних науках та бухгалтерському обліку вживають  різні 
словосполучення: “грошові кошти”, “грошові засоби”, “грошові активи”. Так, в 
термінологічному словнику А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка та Г.О. Партина (2002 р) 
наведено наступне: “в господарській практиці назву грошей мають явища, ззовні відмінні 
одне від одного: одиниці рахунку, в яких визначаються ціни на товари, національні грошові 
знаки, іноземна валюта, записи на банківських рахунках, кошти, витрачені на придбання 
цінних паперів, боргові зобов’язання, що використовуються для платежів, тощо” [4, с. 139]. 

Ця проблема є досить актуальною, тому що невизначеність в термінології приводить до 
неправильного застосування рахунків для обліку. Так, за П.Я. Папковською грошові кошти 
обліковуються як на рахунках грошей, грошових документів та переказів в дорозі, так і на 
рахунках довгострокових та короткострокових фінансових інвестицій [5, с. 84]. 

В поняття “грошові кошти” включають не тільки готівку, але і цінні папери, і фінансові 
активи, і грошові зобов’язання, а кошти трактуються як капітал. Наприклад, 
В.Г. Бєлоліпецький грошові кошти називає фінансовими ресурсами, а останні трактує як 
частину капіталу [1, с. 64]. Грошові кошти відображаються в Балансі у складі оборотних 
активів у статті “Грошові кошти та їх еквіваленти”. 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 114 

Але звичний нам термін не можна вживати у всіх випадках. Якщо розглянути поняття 
“кошти”, що наводилось радянськими науковцями традиційної фінансової школи, можна 
побачити, що воно аналогічне до сучасного розуміння капіталу. Так, Д.С. Моляков визначає 
оборотні кошти як “авансовану в грошовій формі вартість для планомірного створення та 
використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу в мінімально необхідних розмірах, 
що забезпечують виконання підприємством виробничої програми і своєчасного здійснення 
розрахунків” [6, с. 150], що є, по суті, оборотним капіталом. Кошти, що є у розпорядженні 
господарюючого суб’єкта і використовуються на розвиток виробництва, невиробничої сфери, 
споживання, а також можуть залишатися у резерві називають фінансовими ресурсами [2, 
с. 47-48]. Фінансові ресурси, що використовуються на розвиток діяльності підприємства – це 
капітал у грошовій формі. Суб’єкт господарювання в процесі своєї діяльності постійно змінює 
грошову форму капіталу на матеріалізовану, яка, в свою чергу, змінюється, набуваючи різних 
форм (сировина, товар, послуги та ін.). Таким чином, відбувається обіг капіталу, тобто 
капітал, первісно включений у сферу підприємницької діяльності у вигляді коштів, у процесі 
виробництва чи бізнесу матеріалізується у продукт, який минув стадію реалізації і 
повернувся власникові у формі коштів. А капітал в економічному розумінні в бухгалтерському 
обліку відображається не тільки в активі, але й в пасиві балансу. 

Що стосується сутності поняття “грошові засоби”, то в бухгалтерському обліку і 
економічній теорії воно практично однакове – мається на увазі саме грошові засоби та їх 
еквіваленти, а не просто будь-які види активів у грошовому вираженні.  

В умовах діяльності підприємства необхідна прив’язка розрахункових показників до 
діючої системи бухгалтерського обліку і статистичної звітності, а в них немає такого 
показника, як “гроші”, а є – “грошові кошти”. В бухгалтерському обліку “грошові кошти” 
враховуються дискретно, тобто на певну дату в системі фінансового обліку. 

Грошові кошти відповідно до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку 
представляє собою залишки засобів в національній та іноземній валюті, які знаходяться в 
касі, на поточному рахунку, валютному рахунку та інших рахунках в банках на території 
країни і за кордоном; легко реалізуються в цінні папери та платіжні і грошові документи. 

Грошові засоби необхідні для забезпечення виробництва і обігу. Згідно зі словником 
С.І. Ожегова засіб – “знаряддя (предмет, сукупність пристосувань) для здійснення будь-якої 
діяльності; гроші, кредити (наприклад, оборотні засоби)”. Властиві грошам всі функції 
знаходять відображення в бухгалтерському обліку, а тому вживання терміну “грошові засоби” 
в усіх можливих випадках не зовсім коректне.  

Грошовий оборот є результатом функціонування реальних грошей та охоплює 
виконання ними функцій засобів обігу, засобів платежу і засобів накопичення. В процесі 
кругообігу грошові кошти підприємства утворюють грошові потоки, обсяг яких характеризує 
кількість залучених або використаних грошових коштів. Однак,  загальноприйнятого їх 
визначення до цих пір не розроблено. Більше того, на сторінках періодичних видань відсутня 
єдина термінологія.  

Вважаємо, що поняття грошових потоків як різниці між отриманими і виплаченими 
підприємством грошовими коштами є спірним. Різниця визначається на конкретний момент 
часу і представляє собою суму перевищення надходження чи вибуття грошових коштів. Так 
як потік означає рух, то грошові потоки підприємства – це рух грошових коштів, тобто їх 
надходження (приплив) і використання (відплив) за певний період часу. Обсяг грошових 
потоків характеризується  такими показниками, як “Надійшло грошових коштів” і 
“Використано грошових коштів”. 

На наш погляд, питання класифікації грошових потоків у вітчизняній літературі 
представлені недостатньо. Сучасні наукові дослідження присвячені рішенням питань, 
пов’язаних з оптимальним управлінням грошовими потоками. 

Необхідно відмітити, що велика кількість класифікаційних ознак в однаковій мірі 
свідчить про нерозв’язання проблеми, як і їх недостатня кількість. В цих випадках 
утруднюється процес пізнання і ідентифікації явища, а значить, виникає непорозуміння зі 
сторони користувачів бухгалтерської інформації і осіб, які приймають участь в процесі її 
підготовки і обробки. У зв’язку з цим, приведемо визначення поняття грошових потоків (Табл. 
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1), що розкриває природу відомих видів і форм грошових потоків, а також може бути основою 
для інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. 

Проаналізувавши основні підходи можна зробити наступні висновки: 
1. Поняття “грошовий потік підприємства” є комплексним, воно узагальнює у собі 

окремі види цих потоків. 
2. Грошові потоки виникають в результаті здійснення господарської діяльності. 
3. Раціональне формування грошових потоків сприяє зростанню ритмічності 

здійснення операційного процесу підприємства. 
4. Управління грошовими потоками спрямоване на забезпечення фінансової стійкості 

підприємства в процесі його стратегічного розвитку. 
Таблиця 1 

Підходи до визначення грошового потоку 
 

Джерело Визначення 

Ковальов В.В. “Фінансовий аналіз” 
Надходження (позитивний грошовий потік) і витрачання 

(від’ємний грошовий потік) грошових коштів в процесі здійснення 
господарської діяльності підприємства 

Бланк І.О. “Стратегія і тактика управління 
фінансами” 

Сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових 
коштів генеруємих його господарською діяльністю 

“Методичні рекомендації з оцінки 
ефективності інвестиційних проектів і їх 
відбору для фінансування” 

Залежність від часу грошових надходжень і платежів при 
реалізації породженого ним проекту визначена для всього 
розрахункового періоду 

Родіонова В.М. “Фінансова стійкість 
підприємства в умовах інфляції” та багато 
інших авторів 

Різниця між надходженнями грошових засобів підприємства і 
їх виплатами за певний період 

Міжнародні стандарти фінансової 
звітності  Надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів 

 

Підсумовуючи наведені підходи до поняття грошового потоку можна сформулювати 
уточнене поняття, що грошовий потік – це сукупність залежних від часу надходжень 
(позитивний грошовий потік) і виплат (від’ємний грошовий потік) грошових коштів, що 
виникають в процесі господарської діяльності підприємств. 

Для ефективного цілеспрямованого управління грошовими потоками необхідно чітко 
уявляти їх класифікацію. На основі аналізу, який є в науковій літературі, пропонуємо 
класифікувати грошові потоки за видом фінансово-господарської діяльності. 

Вид фінансово-господарської діяльності є важливою ознакою грошових потоків, 
встановлених відповідністю до міжнародних і національних стандартів бухгалтерського 
обліку. Він дозволяє характеризувати показники руху грошових коштів на рівні об’єкту 
дослідження: 

• грошовий потік в результаті операційної діяльності характеризується грошовими 
виплатами на отримання товарів, матеріалів, палива, включаючи податкові платежі, оплату 
праці, відрахування в позабюджетні фонди та інші витрати операційного характеру. В якості 
надходжень фіксуються грошові платежі покупців за реалізовані товари, продукцію, роботи 
та послуги (рис. 1). 
 
 

 

 

 

 

 
Рис.1. Класифікація руху грошових коштів від операційної діяльності  
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• грошовий потік в результаті інвестиційної діяльності безпосередньо пов’язаний з 
процесом реального фінансового інвестування, направленого на продаж, придбання, 
будівництва і оновлення необоротних активів (рис. 2); 

• грошовий потік в результаті фінансової діяльності це  надходження і виплати, 
пов’язані із залученням додаткового акціонерного і пайового капіталу, отриманням 
довгострокових і короткострокових кредитів, сплатою процентів, дивідендів, кооперативних 
виплат і деякими іншими потоками, пов’язаними з процесами фінансування господарської 
діяльності (рис. 3); 
 
 

 

 

 

 

  

 
Рис. 2. Класифікація руху грошових коштів від інвестиційної діяльності 

 
 

  

 

 

 

   

 

 

  
 

Рис.3. Класифікація руху грошових коштів від фінансової діяльності 
 

• сукупний грошовий потік є сумою потоків за всіма видами господарської діяльності, 
характеризується будь-яким рухом грошових коштів, що виникають на рівні дослідження 
підприємств. 

Між операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства існує тісний 
зв’язок, який, на нашу думку, можна відобразити наступною схемою (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема взаємозв’язку видів діяльності підприємств 
 
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, не розробленість проблем з 

обліку руху грошових коштів у вітчизняних умовах і, як наслідок, ігнорування об’єктивних 
закономірностей та галузевих особливостей їх руху необхідно визначити потребу у: 

• широкому залучені в практику показників грошових потоків, як вимірників фінансової 
стійкості, платіжної стабільності та нормальної платоспроможності; 

• узагальненні об’єктивних та вивченні галузевих закономірностей грошових потоків 
та врахування їх в практиці обліку підприємства; 

• визначенні потоків облікової, в тому числі оперативної облікової інформації для 
формування своєчасного та повного інформаційного забезпечення аналізу руху грошових 
коштів підприємств. 
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Анотація 

В статті розглянуто підходи до сутності грошових коштів та грошових потоків. 
Визначено підходи до визначення грошового потоку. Запропоновано класифікувати 
грошові потоки за видом фінансово-господарської діяльності. Встановлено взаємозв’язок 
між операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства під час руху 
грошових коштів. 

Ключові слова: грошові кошти, грошові потоки, класифікація грошових коштів. 
 

Аннотация 
В статьи рассмотрены подходы к сущности денежных средств и денежных 

потоков. Определены подходы к определению денежного потока. Предложено 
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классифицировать денежные потоки за видом финансово-хозяйственной деятельности. 
Установлена взаимосвязь между операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельностью предприятия во время движения денежных средств. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, классификация денежных 
средств. 

 
Annotation 

In articles approaches to essence of money resources and monetary streams are considered. 
Approaches to definition of a monetary stream are defined. It is offered to classify monetary 
streams behind a kind of financial and economic activity. The interrelation between operational, 
investment and financial activity of the enterprise is established during movement of funds. 

Key words: money resources, monetary streams, classification of money resources. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО 

ПРОЦЕСУ 
 

Постановка проблеми. Виникнення обліку зумовлене практичними потребами 
держави та осіб, зайнятих виробництвом і обміном. Але, особливе зростання його ролі й 
значення в управлінні економічними процесами в умовах реформування економіки та 
запровадження в Україні ринкового механізму зумовлює необхідність удосконалення 
бухгалтерського обліку.  

Ефективність бухгалтерського обліку як складної багаторівневої системи залежить не 
лише від методичного та методологічного забезпечення, але й у значній мірі визначається 
прагматикою обліку, тобто заходами, що забезпечують практичне функціонування системи 
реєстрації, групування та узагальнення облікової інформації. У цьому зв’язку дуже важливо 
знайти найбільш досконалі і економічно виправдані способи і методи організації облікового 
процесу, які б забезпечували його оптимальне функціонування та подальший розвиток.  

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблеми організації обліку були 
предметом дослідження багатьох учених, але найбільший вклад у їх вирішення внесли П. С. 
Безруких, В.П. Завгородній, А. М. Кузьмінський, Ю. Я. Литвин, С. В. Свірко, В. В. Сопко, А. Д. 
Шмигель. Але, тісний зв’язок обліку зі станом економіки, необхідність приведення його 
прагматики до сучасного методичного і методологічного забезпечення зумовлюють 
необхідність систематичного удосконалення засад організації обліку і, зокрема, організації 
облікового процесу як його невід’ємної складової.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення шляхів удосконалення організації 
облікового процесу, яка б забезпечувала потреби ефективного управління бізнес-
структурами, була адаптована до сучасних методологічних і методичних засад обліку та 
організаційно-технічних умов діяльності суб’єктів господарювання.  

Виклад основного матеріалу. Для визначення шляхів удосконалення облікового 
процесу необхідно ідентифікувати його складові елементи та встановити взаємозв’язки між 
ними. У наукових дослідженнях облік тлумачать як “… практично організований, 
цілеспрямований процес, що пов’язаний із спостереженням, реєстрацією, групуванням, 
зведенням, аналізом та передачею даних про факти господарської діяльності, а його метою - 
забезпечення інформації для прийняття управлінських рішень” [1, с.39] або “процес 
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спостереження, збирання, ідентифікації, оцінки, класифікації, опрацювання та передавання 
інформації про фактичний стан та зміни економічного суб’єкта” [2, с. 36]. В.Ф. Палій і Я.В. 
Соколов «робочою функцією» обліку вважали “… спостереження, вимірювання, 
класифікацію, узагальнення і передачу інформації”, що здійснюється з метою «управління 
господарськими процесами» [3, с. 23-24]. Я.В. Соколов встановив склад облікової процедури 
– «реєстрація, групування і інтерпретація (аналіз) фактів господарського життя» та її мету – 
«створення можливостей для прийняття рішень»[4, с. 47].  

Аналіз наведених визначень дозволяє зробити наступні висновки: 
- обліковий процес є цілісною багаторівневою складною системою взаємопов’язаних, 

взаємоузгоджених способів і методів обліку, які утворюють чітку послідовність облікових 
робіт від реєстрації господарських операцій до складання звітності; 

- обліковий процес призначений забезпечувати потреби управління та створювати 
можливості для прийняття управлінських рішень.   

Раціональність й оптимальність облікового процесу як складної, багаторівневої системи 
можуть забезпечити лише цілеспрямоване упорядкування, гармонізація й удосконалення 
кожної його складової (структурних елементів, методики, техніки) як певних сукупностей, 
тому реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації необхідно 
організувати як системну послідовність логічно взаємопов’язаних між собою стадій 
облікового процесу, підпорядкованих потребам управління та складання звітності відповідно 
до законодавства.   

Порівняння етапів облікового процесу в Україні і у США показало, що, незважаючи на 
однотипну будову (вхід – первинні документи, вихід – звітність), їх структура суттєво 
відрізняється (рис.1).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура облікової процедури в Україні 

 
У США до складу облікової процедури включають трансформацію записів у кінці звіного 

періоду за допомогою трансформаційної таблиці (рис. 2). 
На наш погляд, суб’єктам підприємницької діяльності також доцільно використовувати 

трансформаційні таблиці для урегулювання оборотів і залишків на рахунках, що 
закриваються (наприклад, рахунки обліку доходів і витрат, а також рахунки обліку 
відстрочених податкових активів та податкових ) 

Основним напрямком облікового процесу є запровадження сучасних технологій 
(телекомунікаційних, із застосуванням комп’ютерної техніки) реєстрації, обробки, 
узагальнення та зберігання облікової інформації. Вони змінюють технологію облікового 
процесу у частині видів робіт, форм носіїв облікової інформації, способів їх руху, а 
структурна будова облікового процесу і об'єкти організації його технології є категоріями 
сталими [5, с. 12]. Це означає, що дослідження напрямків удосконалення структурних 
елементів облікового процесу залишається актуальним за усіх способів його ведення. 
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Рис. 2. Структура облікової процедури у США 
 

Реєстрація (лат. registrum – список, перелік) забезпечує фіксацію фактів господарського 
життя на будь-якому носії інформації, як правило, на документах. Як перший етап облікового 
процесу, вона безпосередньо визначає якість облікової інформації, тому до її організації 
необхідно підходити особливо ретельно і виважено, використовуючи загальновизнані 
принципи бухгалтерського обліку (цілісності, реєстрації, безперервності, ідентифікації, тощо). 
У відповідності з їх вимогами «факти господарського життя підлягають реєстрації лише у 
тому обсязі, який дозволяє здійснювати управлінський вплив на господарські процеси» [4, 
с.33]. Збирання надлишкової інформації, яка не впливає на процеси і прийняття рішень, 
здорожує та загромаджує облік, що призводить до уповільнення облікових робіт та їх 
здороження, тому є недоцільним.  

Аналіз структури документів та регістрів, що запроваджені нормативними документами, 
показав, що вони не адаптовані до норм положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Так, з 
одного боку, вони містять показники, що не використовуються в обліку, а, з іншого, у них 
відсутні показники, які стали необхідними у зв’язку із  методологічними і методичними 
змінами бухгалтерського обліку. Наприклад, документи і регістри з обліку основних засобів 
[6] зорієнтовані на збирання показників «балансова вартість, код норми амортизаційних 
відрахувань, норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення та капітальний 
ремонт, дата початку сплати за основні засоби, поправочний коефіцієнт», які застарілі і не 
використовуються.  

На наш погляд,  при формуванні показників документів слід виходити із завдань, 
поставлених суб’єктами господарювання та системи державної та внутрішньогосподарської 
звітності. У процесі документування господарських операцій, групування показників у 
поточному обліку та звітності необхідно забезпечити єдність підходів при формуванні 
показників, їх послідовність та наступність. З цією метою у документах з обліку основних 
засобів необхідно передбачити формування показників: вартість основних засобів (первісна, 
ліквідаційна, переоцінена, справедлива); група основних засобів; строк корисного 
використання (експлуатації); метод амортизації; джерело капітальних інвестицій (власні 
кошти, цільове фінансування, внески до статутного капіталу, тощо); показники, що 
характеризують переоцінку (дооцінку, уцінку) як первісної вартості основних засобів, так і їх 
зносу.  

Групування облікової інформації передбачає об’єднання фактів господарського життя 
за певною ознакою. На наш погляд, воно має забезпечувати потреби управління та бути 
наближеним або абсолютно співпадати із показниками, необхідними для складання звітності. 
Наприклад, аналітичний облік основних засобів необхідно вести за субрахунками обліку та 
показниками, передбаченими другим розділом Приміток до річної фінансової звітності 
«Основні засоби»; групування заробітної плати у поточному обліку повинно повністю 
відповідати статтям «Звіту з праці». Для приведення аналітичного обліку у відповідність із 
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показниками форм звітності необхідно на початку року всебічно вивчити показники кожної 
форми звітності і скорегувати позиції аналітичного обліку у необхідному напрямку.  

Для групування облікової інформації кожному суб’єкту підприємницької діяльності 
потрібно розробляти робочий план рахунків як складову «Наказу про облікову політику». 
Формуючи робочий план рахунків бухгалтер, керується практичними потребами 
підприємства, тому використовує лише рахунки та субрахунки, необхідні для відображення 
господарської діяльності підприємства. Побудова робочого плану залежить від низки 
факторів: мети формування інформації; обсягу інформації, заданого її користувачем; 
характеру та напрямків аналізу отриманої інформації.  

При формуванні робочого плану рахунків застосовується метод послідовного 
групування об’єктів обліку та виділення їх вертикальної (ієрархічної) і горизонтальної 
(інформаційних зв’язків) структури. Багатоступенева ієрархічна структура робочого плану 
рахунків дозволяє шляхом застосування методу послідовного групування об’єктів обліку 
одержати узагальнення активів, капіталу та зобов’язань підприємства на різних рівнях 
управління та провести поглиблений, послідовний аналіз їх наявності та змін.  

Робочий план рахунків формується шляхом поступового розкладання, деталізації 
рахунків вищого порядку на рахунки нижчого порядку. Синтетичні рахунки і субрахунки, 
передбачені Планом рахунків, розкладаються, діляться на більш дрібні аналітичні рахунки як 
рахунки третього, четвертого, тощо, порядку. В основу розробки робочого плану рахунків 
покладено систему показників внутрішньої та зовнішньої звітності, формування якої він 
призначений забезпечити. Рівень деталізації облікової інформації практично не 
обмежується. Кількість рахунків, з одного боку, визначається фактичною наявністю об’єктів 
господарювання, а, з іншого, не повинна містити рахунків, що не використовуються. 
Наприклад, робочий план рахунків з обліку витрат призначений забезпечити ведення 
аналітичного обліку за напрямками, які необхідні для управління ними (за видами 
виробництв, структурними підрозділами, центрами відповідальності, видами (групами) 
продукції) (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Блок-схема формування робочого плану рахунків з обліку витрат 
виробництва 

 
При побудові робочого плану рахунків необхідно передбачити його доповнення новими 

рахунками, потреба у яких виникне при змінах напрямків фінансово-господарської діяльності, 
видів товарно-матеріальних цінностей, тощо.  
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1. Розробка сучасних технологій збирання, реєстрації, групування, обробки та 
узагальнення обліково-економічної інформації із застосуванням телекомунікаційних 
технологій і сучасної комп’ютерної  техніки.   

2. Удосконалення форм первинних документів у відповідності до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку. 

3. Застосування раціональних принципів реєстрації та групування облікової 
інформації, що забезпечують формування оптимальної за складом та обсягом облікової 
інформації для реалізації завдань, поставлених перед обліком. 

4. Запровадження раціональних схем документообігу, що дозволять із найменшими 
затратами трудових, матеріальних та фінансових ресурсів забезпечити своєчасне виконання 
поставлених завдань. 

Висновки з проведеного дослідження.  На сучасному етапі соціально-економічного 
розвитку обліковий процес відіграє стратегічну роль в управлінні діяльністю суб’єктів 
підприємницької діяльності, тому способи, методи і прийоми, що забезпечують його 
раціональну організацію та функціонування потребують постійного удосконалення, що 
можливе лише на основі глибоких теоретичних досліджень. Основними шляхами 
удосконалення облікового процесу визначені оптимізація кожного облікового етапу та кожної 
процедури шляхом впровадження сучасних способів та прийомів вирішення облікових 
завдань.   
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У статті визначені основні критичні питання організації облікового процесу та 
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Аннотация 
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Ключевые слова:  учетный процесс, организация учетного процесса, объект 

организации, методика организации, форма учёта. 
 

Annotation 
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Постановка проблеми На сьогодні всі сфери економічного життя України охоплені 
реформуванням. Дієвість і ефективність реформ досягається лише за умови, що вони будуть 
здійсненні паралельно і у логічному взаємозв’язку у всіх економічних підсистемах, в першу 
чергу в інформаційному забезпеченні для вибору альтернативних управлінських рішень з 
метою досягнення кращих фінансових результатів. 

Важливим є той факт, що основою фінансово-економічного розвитку та стабільності 
підприємства за наявності конкуренції є збереження фінансової незалежності, яку 
забезпечує позитивний фінансовий результат діяльності – прибуток. 

На промислових підприємствах на формування фінансових результатів впливає ряд 
організаційно-технологічних особливостей галузі, які частково були враховані при розробці 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проте більшість з них являються 
об’єктами методологічних досліджень науковців. 

Значні відмінності у методиці обліку доходів, витрат, визначення фінансових 
результатів діяльності та відображення їх у звітності для використання різними групами 
користувачів спричинені розвитком нормативної та методичної бази за різними напрямами 
без відповідної узгодженості. Разом з тим, потребують адаптації до специфіки галузі моделі 
маржинального аналізу та оцінки меж беззбитковості. Саме тому питання методики 
бухгалтерського обліку доходів і витрат, визначення фінансових результатів та їх 
формування й відображення у звітності є досить актуальними, їх досліджують як науковці, 
так і бухгалтери, аналітики та менеджери. 

Аналіз останніх досліджень. У розробку теорії і практики обліку фінансових 
результатів промислових підприємств значний внесок зробили І. О. Бєлий, Ф. Ф. Бутинець, 
С. Ф. Голов, Дем’яненка М.Я., В. М. Жук, Г. Г. Кірейцев, Ковальчук М.І., Кужельного М.В., 
Лавріненко Л.І., Ю. Я. Литвин, Лишиленка О.В., Мних Є.В., Моссаковського В.Б., В. Г. Лінник, 
В. В. Сопко, Л. К. Сук, П. Т. Саблук, Ткаченко Н.М., Л. С. Шатковська, В. О. Шевчук, 
В. П. Ярмоленко та інші. 

Провідні науковці зробили значний внесок у розвиток обліку, однак низка проблем 
залишається не вирішеною, оскільки становлення нормативної бази обліку і звітності та 
теоретичне обґрунтування цих процесів перебуває на стадії формування й розвитку.  

Запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку не завжди відповідає 
новим вимогам промислового виробництва. При цьому залишаються нез’ясованими питання 
обліку фінансових результатів де має місце неузгодженість фінансового, управлінського та 
податкового обліку на рівні підприємства. 

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку доходів, 
витрат і фінансових результатів діяльності промислових підприємств, недостатній рівень їх 
дослідження з погляду сучасних потреб управління, зумовили вибір теми даної статті. 

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування положень та 
розробка практичних рекомендацій з удосконалення найважливіших аспектів методики й 
організації обліку фінансових результатів діяльності промислових підприємств.  

Виклад основного матеріалу. Досить важливим є той факт, що рівень ефективності 
господарської діяльності будь-якого підприємства характеризують фінансові результати, 
одержані внаслідок цієї діяльності, якими можуть бути як прибутки, так і збитки. Категорія 
«фінансові результати» враховує обидві сторони інтегрованого завдання: скільки отримано і 
якою ціною досягнуто [4, с. 61]. 
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В умовах ринкової економіки України прибуток розглядають не тільки як результативний 
і оціночний показник діяльності підприємств. Він став метою діяльності підприємства, 
головною умовою його ділової активності та подальшого розвитку, ефективного здійснення 
своїх функцій на споживчому ринку відповідно до попиту на продукцію (роботи, послуги), які 
виготовляє (виконує, надає) підприємство. Прибуток набуває нових суттєвих рис, зокрема 
його розглядають як дохід на вкладений капітал в той чи інший вид бізнесу. 

Досить важливим є той факт, що на сьогоднішній день на превеликий жаль, існує 
законодавче розмежування понять чистого прибутку та прибутку до оподаткування, що 
обумовлено різними законодавчими підходами до визначення доходів, витрат, а разом з тим, 
і формування фінансового результату діяльності підприємства. Причиною такого явища є те, 
що прибуток виступає основним джерелом фінансових ресурсів як на мікро-, так і на 
макрорівнях і тому відображає суперечності між загальнодержавними інтересами та 
розвитком підприємств як суб’єктів господарювання.  

Зрештою, прибуток є основним рушійним стимулом розвитку ринкової економіки. Саме 
його високий рівень свідчить про привабливість підприємств тієї чи іншої галузі з погляду 
віддачі від вкладення інвестицій і змушує капітали мігрувати. В сучасних умовах глобалізації, 
коли капітали вільно «перепливають» з однієї країни в іншу, перебудовуючи структуру 
національної економіки кожної з країн, прибуток привертає увагу не тільки практиків, а й 
теоретиків. Саме тому, у процесі розвитку економічної теорії визначення понять «прибуток» і 
«збиток» постійно вдосконалювалося.  

В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як безпосередня 
мета виробництва, що зумовлено притаманною капіталу тенденцією до самозростання. 

Враховуючи складність визначення сутності прибутку, доцільно було б розглянути 
основні його характеристики: 

1) прибуток являє собою форму доходу підприємства, яке здійснює певний вид 
діяльності; 

2) категорія прибутку нерозривно пов’язана з категорією капіталу, оскільки прибуток є 
формою доходу підприємства, яке здійснює капіталовкладення для досягнення комерційного 
успіху; 

3) прибуток характеризує не весь доход, отриманий в процесі підприємницької 
діяльності, а тільки ту частину доходу, яка залишається за вирахуванням витрат на 
здійснення даної діяльності; 

4) прибуток є вартісним показником, що виражений в грошовій формі [7, с. 16]. 
Традиційні теорії стверджують, що перевагами прибутку користуються не тільки 

господарі підприємств. Суспільство також користується істотними вигодами, бо 
підприємство, метою якого є одержання прибутку, отримує винагороду тоді, коли виробляє 
продукцію, необхідну для споживачів. Але найбільший аргумент на користь прибутку – це те, 
що він дає можливість підприємствам бути корисним соціальним і економічним механізмом. 

Ми ж вважаємо, що прибуток характеризує ефективність господарювання підприємства 
за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою, фінансовою 
та інвестиційною. Він становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його 
фінансових відносин з партнерами. 

Для розкриття суті та поняття фінансових результатів на промислових підприємствах 
розглянуто основні характеристики прибутку підприємств і його вплив на розвиток 
економічних процесів, що здійснюються на цих підприємствах (рис.1). 

Досить важливо відзначити, механізм розподілу прибутку підприємства через податкову 
систему дозволяє поповнювати дохідну частину державного бюджету, що дає можливість 
державі здійснювати заплановані програми розвитку економіки. 

Характеризуючи роль прибутку в ринковій економіці, на думку багатьох економістів, 
його роль не завжди позитивна, так як окремі види прибутку є джерелом лише особистого 
збагачення окремих категорій людей і не приносять користі суспільству. Це стосується перш 
за все прибутку, отриманого від спекулятивних комерційних операцій, невиправдано високих 
цін у зв’язку з монопольним становищем на ринку, від «тіньової» діяльності підприємств. 
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 Рис. 1. Загальна характеристика прибутку підприємства 
 

Крім підприємницького прибутку в економічній літературі [1, 3, 7] розглядаються й інші 
види прибутку (бухгалтерський; від страхування; економічний; емісійний; капіталізований; 
нормальний; плановий; на акцію; реінвестований;чистий; біржовий; валовий; внутрішній; 
додатковий; курсовий; мінімальний; монопольний; фінансовий).  

Отож, на основі цього, нами сформульовано загальне визначення прибутку. Прибуток – 
це перетворена, похідна форма додаткової вартості, яка з кількісного аспекту є різницею між 
ціною продажу продукції (товарів) і витратами діяльності підприємства. Як перетворена 
форма додаткової вартості, прибуток – результат усього авансованого капіталу, факторів 
виробництва. Такими факторами в сучасних умовах західна економічна наука називає 
працю, капітал (засоби виробництва), землю, діяльність управлінського апарату з організації 
виробництва, підприємницьку діяльність (щодо нових комбінацій техніки і технології, 
створення нових товарів, освоєння нових джерел сировини, впровадження досягнень НТП), а 
також ризик, інформацію тощо. 

Разом з тим, важливим моментом є обчислення прибутку, яке є одним із 
найважливіших питань методології бухгалтерського обліку. Алгоритм визначення 
фінансового результату для підприємств передбачений П(С)БО 3 «Звіт про фінансові 
результати» [10]. 

Узагальнюючою формою фінансової звітності, в якій формуються фінансові результати, 
включаючи промислові підприємства, є форма №2 «Звіт про фінансові результати», який 
складають відповідно до затвердженого П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».  

Важливо відзначити, що згідно класифікації, передбаченої даним П(С)БО 3, критерієм 
формування прибутку (збитку) є його визначення за окремими видами діяльності 
підприємства. Формування фінансових результатів зводиться до визначення прибутку або 
збитку за видами діяльності - звичайної й надзвичайної. 

Так, у загальному вигляді, результат господарської діяльності підприємства за 
принципом формування прибутку (збитку) підприємства відповідно до процесу відображення 
господарських операцій у бухгалтерському обліку обчислюють за формулою (1): 

 

 

Прибуток 
підприємства 

Головна мета 
підприємницької 
діяльності 

База економічного 
розвитку 

підприємства, держави 

Захисний механізм від 
загрози банкрутства 

Головне джерело 
задоволення 

соціальних потреб 
суспільства 

Критерій ефективності 
конкретної виробничої 

діяльності 

Головне джерело 
зростання ринкової 

вартості 
підприємства 

Основне внутрішнє 
джерело формування 
фінансових ресурсів 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 

 
 

 126 

ЧП(З) = (±ФР о.д ± ФР ф.о ± ФР і.з.д. ± Ф н.п.)                 (1), 
 

де ФР о.д. - фінансовий результат від операційної діяльності;  
ФР ф.о. - фінансовий результат від фінансових операцій;  
ФР і.з.д. - фінансовий результат від іншої звичайної діяльності;  
ФР н.п. - фінансовий результат від надзвичайних подій;  
ЧП(З) - чистий прибуток або збиток. 
Відзначимо, що відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків визначення 

фінансових результатів проводиться через закриття субрахунків за окремими видами 
діяльності рахунку 79 «Фінансові результати», а разом з тим, визначення кінцевого сальдо, 
яке списують на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».  

Синтетичний рахунок 79 «Фінансові результати» у своєму складі містить чотири 
субрахунки, такі як: 79.1 «Результат операційної діяльності», 79.2 «Результат фінансових 
операцій», 79.3 «Результат іншої звичайної діяльності» та 79.4 «Результат надзвичайних 
подій». 

Загальноприйнятим є те, що за дебетом рахунку 79 «Фінансові результати» 
відображують суму нарахованого податку на прибуток, що списується із рахунку 98 «Податки 
на прибуток». При нарахуванні останнього необхідно попередньо визначити на основі 
додаткових розрахунків суму податку на прибуток (окремо від звичайної діяльності та 
надзвичайних подій). 

Досить проблемний питанням на наш погляд є відсутність в інструктивних матеріалах з 
бухгалтерського обліку порядку віднесення податку на прибуток від звичайної діяльності 
(субрахунок 98.1) на фінансові результати – на конкретні субрахунки рахунку 79. Згідно 
чинного законодавства порядок ведення обліку на рахунку 79 «Фінансові результати», на 
якому накопичується інформація про фінансові результати від звичайної діяльності та 
надзвичайних подій, не дає можливості оперативного, повного об’єктивного висвітлення 
результатів господарської діяльності [11, с. 593-594]. 

Відмітимо, що з метою достовірного, оперативного формування фінансових результатів 
у промислових підприємствах залежно від видів діяльності виникає потреба відкриття до 
рахунку 79 «Фінансові результати» субрахунку 79.5 «Фінансовий результат звітного періоду», 
що не суперечить чинному законодавству. Саме таке нововведення сприятиме 
узагальненню інформації про фінансові результати, яку використовують для складання 
проміжної та річної фінансової звітності. Відмітимо, що на нововведеному субрахунку буде 
акумулюватися інформація про доходи та витрати всіх субрахунків рахунку 79 «Фінансові 
результати», тобто протягом року контролюється одержання фінансового результату 
підприємства в розрізі усіх видів діяльності.  

Введення субрахунку 79.5 «Фінансовий результат звітного періоду» та разом з тим, 
запропоновані зміни до регістрів бухгалтерського обліку сприяють достовірному 
відображенню в обліку процесу формування інформації про фінансові результати за звітний 
період, забезпечує повну інформацію для складання Звіту за формою № 2 «Звіт про 
фінансові результати». Інформація може бути використана підприємством для аналізу 
внутрішньогосподарської діяльності підрозділів підприємства на основі затвердженої 
облікової політики, визначення податку на прибуток, оперативного складання фінансової 
звітності. 

Висновки з проведеного дослідження. Можна з упевненістю стверджувати, що 
система обліку фінансових результатів є необхідною та важливою частиною функціонування 
вітчизняних промислових підприємств. А разом з тим, саме від розуміння важливості цього 
процесу залежить життєдіяльність конкретних суб’єктів господарювання.  

Дослідженні основні питання стосовно формування та обліку фінансових результатів 
діяльності є досить вирішальними і багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення 
економічного стану промислового підприємства. 
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Анотація 
З врахуванням поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних науковців запропоновано 

власне визначення такої економічної категорії, як прибуток. Розглянуто основні 
характеристики прибутку промислових підприємств та його вплив на розвиток 
економічних процесів. Запропоновано до рахунка 79 «Фінансові результати» відкрити 
додатковий субрахунок 79.5 «Фінансовий результат звітного періоду», що дозволить 
узагальнити інформацію, яку використовують для складання проміжної та річної 
фінансової звітності. 

Ключові слова: доходи, витрати, фінансовий результат, прибуток, збиток, дохід на 
вкладений капітал, фінансовий результат звітного періоду.  

 
Аннотация 

С учетом взглядов ведущих отечественных и зарубежных научный работники 
предложены собственное определение такой экономической категории, как прибыль. 
Рассмотрены основные характеристики прибыли промышленных предприятий и его 
влияние на развитие экономических процессов. Предложено к счету 79 «Финансовые 
результаты» открыть дополнительный субсчет 79.5 «Финансовый результат 
отчетного периода», что разрешит обобщить информацию, которую используют для 
составления промежуточной и годовой финансовой отчетности. 

Ключевые слова: доходы, затраты, финансовый результат, прибыль, убыток, 
доход на вложенный капитал, финансовый результат отчетного периода.  

 

Annotation 

Taking definition of such economic category, as profit. The basic characteristics of profit of 
the industrial enterprises and its influence on development of economic processes are considered. 
It is offered to account 79 «Financial results» to open additional subaccount 79.5"Financial result 
of the accounting period» that will allow to generalise the information which use for drawing up of 
the intermediate and into account sights conducting domestic and foreign scientific workers are 
offered own annual financial reporting. 

Key words: incomes, expenses, financial result, profit, the loss, the income on the invested 
capital, financial result of the accounting period 



ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ,,  ММААРРККЕЕТТИИННГГ,,  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВОО 
 

 

 128 

 

МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, 
ПІДПРИЄМНИЦТВО 

 
УДК 338 

Рудніченко Є.М., 
к.е.н., доцент кафедри менеджменту 

 Хмельницького національного університету 
 

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Постановка проблеми. Кризовий стан більшості вітчизняних підприємств вимагає 

зміни підходів до управління витратами і логістичними витратами зокрема. Оскільки 
більшість фахівців відзначає існування значних проблем саме у цій сфері, необхідно 
аналізувати і постійно вдосконалювати не лише певні елементи, а й логістичну систему 
підприємства в цілому. Лише такий комплексний підхід дозволить знайти резерви оптимізації 
витрат і зростання фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

Стрімке зростання рівня логістичних витрат зумовлено посиленням міжнародної 
конкуренції та жорсткою боротьбою за ринки збуту. Така ситуація вимагає постійного пошуку 
та удосконалення конкурентних переваг, однією з яких є оптимізація логістичних витрат. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначимо, що даному питанню 
практично не приділяється належної уваги як на підприємствах, так і серед наукового загалу. 
Серед теоретичних напрацювань необхідно виділити праці таких вітчизняних та іноземних 
науковців як: О.Орлова, Г. Козаченко, Є. Крикавського, Н. Чухрай, Д. Уотерса, Р. Хендфіла та 
інш. Праці вищезазначених загальновідомих науковців не осягають всього різноманіття 
систем управління, тому дослідження у даній сфері є завжди актуальними. Особливо це 
стосується досліджуваної проблеми. 

Виклад основних результатів дослідження. В економічній літературі під 
логістичними витратами розуміють сукупні витрати на управління рухом матеріальних 
потоків по всій логістичній системі – від постачальників сировини через підприємство-
виробника до кінцевого споживача. В цілому актуальність проблеми управління логістичними 
витратами на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки обумовлена значною їх 
часткою у структурі витрат і негативним впливом на кінцеві фінансові результати діяльності 
промислових підприємств. 

Однією з ключових задач управління логістичними витратами виступає їх облік. Облік 
витрат в цілому та логістичних витрат зокрема, є складовою діяльності будь якого 
підприємства, а до основних методів їх обліку належать: standart-costing; direct-costing; 
absorption costing; аctivity-based costing (АBC). Охарактеризуємо вищезазначені методи 
більш детально. 

Засновником методу standart-costing був американець Чартер Гаррісон. Розрахунок 
витрат методом standart-costing здійснюється з використанням стандартів в кількісному і 
вартісному виразах до початку обслуговування споживачів. Ідея standart-costing 
характеризуєть наступними положеннями: всі витрати повинні бути вказані у співставленні зі 
стандартами (нормами); зменшення і збільшення при порівнянні дійсних витрат зі 
стандартами повинно розмежовуватися по причинах. 

Планування собівартості в системі standart-costing можна здійснювати двома 
способами: 

1) на основі аналізу фактичних показників обслуговування споживачів за минулий рік; 
2) на основі стандартів (нормативів) обслуговування. 
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За допомогою системи standart-costing створюється необхідна методологічна єдність 
обліку, планування та управління, забезпечується їхній послідовний зв’язок із 
конструкторською, технологічною, постачальницькою та іншими службами підприємства. 

Ідеї standart-costing вплинули на формування систем direct-costing та обліку витрат за 
центрами відповідальності. 

Засновником методу direct-costing був Джонатан Харрісон у 1936 році і спершу цей 
метод не отримав широкого визнання. Дослівний переклад терміну «direct-costing» – облік 
прямих витрат. Метод обліку витрат direct-costing розподіляє логістичні витрати на постійні 
та змінні, і передбачає розподіл та включення до складу собівартості лише змінних витрати. 
На початку при застосування direct-costing в практичній діяльності собівартість продукції 
розраховувалася лише за прямими змінними витратами, а непрямі змінні витрати 
списувалися на фінансові результати. Починаючи з 60-х років облік собівартості проводиться 
не лише по прями, а й по непрямим змінним витратам. 

Система обліку direct-costing вимагає чіткої і детальної класифікації витрат для 
контролю за їх поведінкою в процесі функціонування підприємства. 

За визначенням Ч. Хорнгрена, Дж. Тостера та Ш. Датара система direct-costing 
характеризується тим, що всі змінні виробничі витрати відносяться до витрат на продукт, а 
всі постійні виробничі витрати розглядаються як витрати звітного періоду. 

Система direct-costing має декілька варіантів: 1 – класичний direct-costing – передбачає 
калькулювання за прямими (тобто усіма змінними) витратами; 2 – система змінних витрат – 
калькулювання собівартості за змінними витратами, які включають прямі витрати та змінну 
частку непрямих витрат; 3– система обліку витрат в залежності від завантаження 
виробничих потужностей – ґрунтується на обліку витрат в залежності від завантаження 
виробничих потужностей. 

Саме третій варіант direct-costing запропоновано Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку №16 «Витрати». Нагадаємо, що згідно П(С)БО 16 «Витрати» у 
собівартість включаються тільки загальновиробничі витрати, а всі інші накладні, а отже, і 
логістичні витрати відносяться на фінансові результати. Тобто здійснюється розрахунок так 
званої «усіченої» собівартості, відповідно до однієї з модифікацій директ-костингу. Хоча на 
практиці спостерігається ситуація, коли бухгалтери розподіляють тільки загальновиробничі 
витрати і розраховують виробничу собівартість у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати», а 
плановий відділ підприємств розраховує повну собівартість з розподілом усіх накладних 
витрат. Така ситуація обумовлена різними вимогами до інформації зі сторони фахівців 
економічних служб підприємства. 

Повна калькуляція собівартості продукції і калькуляція з використанням методу direct-
costing принципово відрізняються методом включення логістичних витрат, а чисто 
«бухгалтерський підхід» до визначення логістичних витрат характеризується дещо 
ретроспективним відношенням, що, в свою чергу, не дозволяє оперативно приймати рішення 
і обраховувати можливі варіанти розвитку подій. Отже, виникає проблема детального 
планування, розподілу, контролю та аналізу логістичних витрат, які на промислових 
підприємствах складають значну частку у загальній сукупності витрат. 

Система обліку витрат absorption costing базується на розподілі всіх витрат на прямі та 
непрямі, що відносяться на реалізовану продукцію і залишки продукції на складі. Запаси 
готової продукції на складі оцінюються по повній собівартості. Основна відмінність методів 
direct-costing і absorption costing полягає в порядку розподілу постійних витрат між 
калькуляційними періодами. 

Ще одним методом обліку логістичних витрат є аctivity-based costing (АBC), де 
використовується значна кількість баз розподілу накладних та логістичних витрат для різних 
центрів витрат. Цей метод запропонували американські економісти Купер та Каплан, і він дає 
змогу більш точно калькулювати собівартість продукції. 

Взагалі, необхідно відмітити, що облік витрат за видами діяльності (АBC) розроблявся 
як альтернативний підхід для простеження логістичних витрат від центрів виникнення до 
готової продукції зі зміщенням акценту з простого перерахунку таких витрат на оцінку 
використання різних видів ресурсів при виробництві та збуті окремих видів продукції. Цей 
метод забезпечує ясне розуміння поведінки логістичних витрат, показуючи, що спричиняє ці 
витрати і як вони пов’язані з виробленою продукцією. При цьому враховується, що значна 
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частина логістичних витрат погано корелює із витратами прямої праці, машинного часу або 
вартістю технологічної обробки (витратами переділу) чи іншими подвійними базами, чим 
уникається спотворення інформації від багаторазового перерозподілу [2, с. 18-19].  

Дійсно, цілком правомірною є позиція авторів стосовно поганої кореляції традиційних 
баз розподілу (заробітної плати, машино-годин) із логістичними витратами, саме тому метод 
АBC передбачає два етапи розподілу таких витрат: 

1. Співвідношення витрат з визначеними базовими показниками. 
2. Визначення витрат по кожному виду виробничої діяльності відповідно до носіїв 

витрат (cost driver). «Сost driver» або «носій витрат» – це деякий процес, що приводить до 
появи витрат підприємства відповідного типу. 

На думку фахівців позитивними моментами використання методу АBC є:  
- забезпечення високої об’єктивності собівартості продукції за рахунок справедливого і 

надійного розподілу витрат; 
- забезпечення прозорості господарських процесів, що зумовлюють витрати; 
- АВС змінює сприйняття менеджерами багатьох видів логістичних витрат, що 

формально були непрямими витратами; 
- виявлення витрат, які підлягають скороченню. 
Водночас, якщо дослідити практичну цінність даної методики, то необхідно підкреслити, 

що навіть великі іноземні фірми зі значними ресурсами, як грошовими так і інформаційними, 
обережно відносяться до використання  методу АВС [2, с. 57]. 

Взагалі більшість фахівців, які займаються питаннями впровадження та теоретичного 
обґрунтування методу АВС, виділяють наступні проблеми його застосування: висока вартість 
впровадження; відсутність відповідного програмного забезпечення; суб’єктивність вибору 
бази розподілу витрат; виникнення індивідуального та організаційного спротиву 
нововведенням; у багатьох випадках необхідність зміни організаційної структури 
підприємства на основі бізнес-процесів. 

Висновки з проведеного дослідження. Проаналізувавши найбільш розповсюджені і 
відомі методи управління витратами, необхідно констатувати, що найбільш придатним і 
ефективним методом є direct-costing. Цей метод має низку переваг у порівнянні з іншими, 
оскільки він не потребує значних витрат при впровадженні і дозволяє оперативно 
здійснювати розрахунки при зміні умов функціонування підприємств. Обов’язковий 
розрахунок маржинального прибутку, а також відповідна деталізація змінних логістичних 
витрат, дозволить приймати виважені управлінські рішення та гнучко управляти логістичною 
системою підприємства. Теоретичне обґрунтування даних положень повинно передбачати їх 
подальше практичне втілення, тому дослідження у цьому напрямку повинні здійснюватись і 
надалі.  
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Анотація 

У статті досліджено актуальну проблему управління логістичними витратами 
підприємств. Проаналізовано основні методи управління ними. Обґрунтовано 
застосування методу direct-costing. 
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Аннотация 
В статье проведено исследование проблемы управления логистическими 

издержками. Проанализированы основные методы управления ними. Обосновано 
использование метода direct-costing. 
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ПРИНЦИПИ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ  
 

Постановка проблеми. Переорієнтація загальної філософії маркетингу на побудову 
довготривалих взаємовигідних відносин з ключовими ринковими партнерами (споживачами, 
посередниками, постачальниками) вимагає змін і у проведенні комунікаційної політики 
кожного підприємства. 

Ключовим словом в понятті інтегрованих маркетингових комунікацій все ж є 
«маркетинг». Чітко розуміючи маркетингові завдання, можна вибудовувати так званий 
«постмаркетинговий» простір, який включатиме всі необхідні комунікації – зв’язки, контакти, 
відносини, у тому числі і міжособистісні, що забезпечують функціонування самого 
підприємства і його розвиток.  

Підприємствам дедалі важче стає визначати, який набір маркетингових комунікаційних 
інструментів для створення тривалих відносин на ринку та досягнення оптимального впливу 
на споживача є ефективним. Сучасний стан ринку показує, що найкращі результати дає 
комплексне застосування одразу кількох засобів маркетингових комунікацій, а саме 
застосування інтегрованих маркетингових комунікацій.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція інтегрованих маркетингових 
комунікацій була вперше сформульована американськими маркетологами Д. Шульцом, С. 
Танненбаумом та Р. Лаутерборном у 1993 р. Вони визначили інтегровані маркетингові 
комунікації як «новий спосіб розуміння цілісного, яке ми бачимо складеним із таких окремих 
частин як реклама, PR, стимулювання збуту, матеріально-технічне забезпечення, організація 
взаємовідносин із співробітниками тощо... Вони необхідні для того, щоб побачити їх такими, 
якими бачить їх споживач  –  як потік інформації із єдиного джерела» [1, с. 48].  

За визначенням Американської асоціації рекламних агенцій, інтегровані маркетингові 
комунікації це концепція планування маркетингових комунікацій, пов’язана з необхідністю оці-
нювання стратегічної ролі окремих напрямів і пошуком оптимального їх поєднання для 
забезпечення чіткості, послідовності і максимізації впливу комунікаційних програм з 
допомогою несуперечливої інтеграції всіх окремих звернень [2, с. 692]. 

Інтегровані маркетингові комунікації спрямовані на забезпечення послідовності 
повідомлень і використання додаткових засобів масової інформації. Інтегрованим 
маркетинговим комунікаціям присвячено ряд досліджень вітчизняних вчених: І.В. Бойчук, А.В. 
Вовчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайковський, Н.Ю. Кочкіна, 
А.Ю. Павленко, Т.О. Примак, Є.В. Ромат, Н.С. Ситнік, О.О. Стельмах, та зарубіжних: Дж. 
Домінік., Г. Лассуелл., Р.Якобсон, О.Шрам, Д. Келлі, П.Сміт П., Ф. Котлер, Г.Дж. Болт, Х. 
Маккей, Дж.Р. Еванс, І.В. Алешина, Г.Л.Багієв, Є.П. Голубков, О.М. Голубкова, І.В. Крилов, 
Н.Д. Еріашвіллі. 
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Постановка завдання. Сучасний стан ринку характеризується підвищенням 
значущості і цінності інформації. Збільшуються темпи зростання інформатизації суспільства, 
споживачеві стає необхідний і доступний все більший обсяг інформації. Проте, підприємства, 
не можуть збільшувати обсяги своїх комунікацій пропорційно збільшенню обсягу інформації, 
доступної споживачеві.  

Виклад основного матеріалу. Застосування інтегрованих маркетингових комунікацій 
змінює тенденцію використання маркетингових комунікацій: замість одного напряму надання 
інформації цільовій аудиторії про підприємство та його товари (послуги) в системі 
інтегрованих маркетингових комунікацій застосовують усі елементи, які можуть сприяти 
виконанню цілей комунікації.  

Інтегровані маркетингові комунікації поєднують у собі всі елементи маркетингових 
комунікацій – від реклами до упаковки – та сприяють отриманню цільовою аудиторією 
взаємоузгоджених та переконливих маркетингових звернень, які мають максимально 
ефективно сприяти досягненню цілей підприємства на ринках продажу товарів та послуг. 

Інтегровані маркетингові комунікації – це двобічний процес, який з одного боку, 
передбачає вплив на цільові й інші аудиторії, а з іншого –  допомагає одержанню зустрічної 
інформації про реакцію цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив. Обидві ці 
складові однаково важливі, їхня єдність дає підставу говорити про інтегровану маркетингову 
комунікацію як про систему. Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі 
діяти відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх споживачів. Навпаки, 
підприємство буде процвітати лише в тому випадку, якщо воно націлене на такий зовнішній 
ринок, клієнти якого з найбільшою ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій 
програмі [3, с. 184].  

Потреба в інтеграції маркетингових комунікацій визначається насамперед поставленою 
метою, глобальністю та масштабністю завдання. Якщо, наприклад, підприємству необхідно 
поширити презентаційні зразки продукції серед вузького кола споживачів, не має сенсу 
використовувати інтегровані маркетингові комунікації. Достатньо скористатися послугами 
промоперсоналу. У разі, коли продукт виходить на новий ринок і мета підприємства - донести 
його імідж та функціональні переваги до споживача; коли підприємство здійснює ребрендинг 
і його мета  –  пояснити причини його здійснення та переваги; коли підкреслити соціальну 
відповідальність підприємства  і його мета  –  сформувати позитивну репутацію та ін., є сенс 
застосовувати інтегровані технології. 

Варто підкреслити, що підприємство з інтегрованих маркетингових комунікацій було 
спрямовано і на кінцевого споживача. У межах цієї інтегрованої кампанії було використано 
такий інструментарій: 

- фінальний івент для працівників компанії та партнерів; 
- соціальний проект, спрямований на кінцевого споживача: частина коштів від купівлі 

йшла на придбання продукції для дитячих будинків, яку розвозив спеціально розфарбований 
автомобіль з позначкою бренду; 

- програма лояльності для постійних клієнтів; 
- спеціальна акційна пропозиція за групою товарів (програма стимулювання збуту); 
- для працівників підприємства було проведено спеціальну корпоративну кампанію для 

зміцнення командного духу: виготовлено професійні колажі з фотографій працівників та 
розповсюджено у представництва компанії по всій Україні; 

- окремий канал, спрямований на продавців продукції компанії задля стимулювання їх 
кращої роботи. 

Таким чином, інтегровані маркетингові комунікації дали змогу: простимулювати як 
продавців, так і кінцевого споживача. Широкому загалові донесено повідомлення про 
успішність бізнесу, його довготерміновість [4, с. 130]. 

На сьогоднішній день інтегровані маркетингові комунікації стають все більш 
ефективним і зручним способом організації маркетингових комунікацій, а також інтегровані 
маркетингові комунікації стали розвитком системи просування товару в загальній системі 
маркетингу підприємства. Це пов’язано з тим, що новітні комунікаційні технології 
(інтерактивні комунікації, використання баз даних в налагоджені зв’язків з адресатами, 
застосування комп’ютерних технологій, в першу чергу Інтернету та ін.) дозволили 
перетворити інтегровані маркетингові комунікації – принципи в інтегровані маркетингові 
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комунікації – технології. Технологія – це саме те, що робить можливим інтегрованим 
маркетинговим комунікаціям, і чим швидше розповсюджуються технологічні нововведення, 
тим інтенсивніше ростуть і знаходять зрілість інтегровані маркетингові комунікації. У силу 
своєї ефективності і технологічності інтегровані маркетингові комунікації у останньому 
десятилітті отримали широке визнання [5, с. 38]. 

Інтегровані маркетингові комунікації дають можливість розв’язати одразу дві 
взаємопов’язані проблеми. 

1. Створення системи комунікаційних повідомлень з використанням різних засобів 
комплексу маркетингових комунікацій, які б не протирічили один одному та були б 
скоординовані між собою. 

2. Досягнення максимізації ефективності маркетингових комунікацій через пошук 
оптимальних комбінацій основних засобів маркетингових комунікацій. 

Процес впровадження концепції інтегровані маркетингові комунікації у практику 
діяльності підприємства спрямовується наступними чинниками:  

- нерозумінням значення застосування інтегровані маркетингові комунікації у процесі 
росту ефективності маркетингових комунікацій;  

- суперечностями між різними функціональними підрозділами служб комунікатора;  
- нечисленністю рекламних та інших агентств, які в змозі розробити  –  ефективні 

інтегровані маркетингові комунікації в силу відсутності кадрів відповідної компетентності, 
переслідування своїх меркантильних інтересів. 

Можна виділити три основні принципи інтегрованих маркетингових комунікацій (рис.1). 
 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні принципи інтегрованих маркетингових комунікацій [5, с. 28]. 

Незважаючи на труднощі, які стоять на шляху впровадження інтегрованих 
маркетингових комунікації у практичну діяльності підприємства, слід відзначити, що вона 
отримує все більш широке визнання [6, с. 320]. 

При всьому розмаїтті інструментів і підходів до інтегрованих маркетингових комунікацій 
хотілося б все-таки виділити кілька базових принципів вибудовування комплексу 
інтегрованих маркетингових комунікацій. 

За умов єдиного позиціювання в межах кожного цільового сегменту, інструменти 
комунікації посилюють дію один одного. Синергічний ефект, таким чином, є результатом 
проведення централізованої, чітко сформульованої та послідовної стратегії інтеграції 
маркетингових комунікацій. Головним принципом створення інтегрованих маркетингових 
комунікацій можна вважати взаємну підтримку всіх елементів інтегрованих маркетингових 
комунікацій і координацію всіх перерахованих вище факторів. 

Відкритість до співпраці, готовність створювати альянс, оптимізувати бюджети 
маркетингових програм. Горизонтальна комунікація з різними партнерами робить бізнес 
більш стійким, тому необхідно бути відкритим для співпраці. 

Оперативність, характеризується використанням як спеціально запланованих так і 
незапланованих заходів для оптимізації стратегічних комунікацій. Інформаційною причиною 
події може стати будь яка правильно оформлена інформація, яка може стати приводом 
створення інтегрованих маркетингових комунікацій.  

Інтеграція вибору  

Яким чином кожен з видів 
маркетингових комунікацій та 
пов’язане з просуванням 

рекламне звернення мають 
бути погоджені з 

позиціонуванням марки з 
погляду їх синергічної 

взаємодії 

В яких точках 
маркетингових каналів 
засоби стимулювання 

збуту досягають 
споживачів і прискорюють 
прийняття рішення на 
користь даної торгової 

марки 

Як найефективніше 
сполучити різні засоби 
комунікацій (реклама, 
стимулювання збуту, 

персональний продаж, та 
PR) для досягнення цілей 

комунікацій 

Інтеграція позиціонування  Інтеграція плану-графіку 
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Персоналізація є особливістю сучасних маркетингових відносин. Побудова 
персональних відносин з кожним окремим клієнтом, що потребує розробки спеціальних 
проектів та відповідного технічного оснащення. 

Принципи інтегрованої маркетингової комунікації ґрунтуються на інтеграції вибору. Для 
досягнення позитивного результату доцільно поєднувати різні канали комунікацій, інтеграції 
позиціонування: синергічний ефект від їх взаємодії значно перевершує їх механічну суму  –  
кожен канал вносить свій внесок у позиціювання марки. Інтегрованої маркетингової 
комунікації поєднують стратегію бізнесу в цілому з потребами і умовами життя окремого 
споживача, координують всі комунікації бізнесу в рамках набору, встановлюють контакт зі 
споживачем і ведуть з ним діалог, готують комунікації на замовлення, щоб вони точніше 
відповідали смакам окремих споживачів.  

Серед основних принципів реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій є:  
1. Інтегровані маркетингові комунікації починаються зі споживчого сприйняття та 

діяльності.  
2. Інтегровані маркетингові комунікації інтегрують стратегію бізнесу в цілому з 

потребами і видами діяльності конкретного споживача. 
3. Інтегровані маркетингові комунікації координують всі комунікації бізнесу в рамках 

набору інтегрованих маркетингових комунікацій.  
4. Інтегровані маркетингові комунікації встановлюють контакт зі споживачем і ведуть з 

ним діалог. 
5. Інтегровані маркетингові комунікації намагаються готувати комунікації на замовлення, 

щоб вони точніше відповідали смакам окремих споживачів [6, с. 320]. 
Побудова комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій за вищенаведеними 

принципами сприятиме підвищенню ефективності комунікаційної політики і дозволить 
створити додаткові конкурентні переваги підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, в сучасних умовах принципово 
змінюється завдання маркетингу, від якої буде залежить і вся концепція комунікацій  –  
важливо не отримання частки ринку, а збереження рентабельності і збільшення капіталізації 
підприємства. Саме виконання цього завдання і буде сприяти комплекс організаційно-
економічних, рекламно-інформаційних та міжособистісних-комунікативних заходів під назвою 
«інтегровані маркетингові комунікації».  Саме інтеграційні процеси різних маркетингових 
комунікацій формують інтегровані маркетингові комунікації як цілісну систему діяльності 
господарюючого суб’єкта, спрямовану на витяг максимальної економічної та соціальної 
вигоди з доступних поточних (а також перспективних) ресурсів, що синтезують різні 
маркетингові інструменти і принципи управління комунікативними процесами. Тому для 
виконання поставленої задачі необхідна щільна взаємодія різних підрозділів підприємств, що 
передбачає насамперед налагоджені комунікації всередині підприємства і величезний 
арсенал різноманітних засобів для створення і підтримки комунікацій зі зовнішнім 
середовищем. Саме входження в маркетинговий простір, або комплекс маркетингових 
комунікацій, формує справжню цінність компанії, що забезпечує їй інвестиційну 
привабливість і динаміку розвитку.  
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Анотація 

В статті розглянуто основні принципи інтегрованих маркетингових комунікацій, 
визначено їх сутність, проаналізовано місце інтегрованих маркетингових комунікацій у 
системі маркетингу та внесені пропозиції щодо удосконалення деяких елементів 
інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Ключові слова. Інтегровані маркетингові комунікації, канали комунікації, рекламний 
ринок, цільова аудиторія, синергічний ефект. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены основные принципы интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, определена их сущность, проанализировано место интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в системе маркетинга и внесены предложения по 
усовершенствованию некоторых элементов интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Ключевые слова. Интегрированные маркетинговые коммуникации, каналы 
коммуникации, рекламный рынок, целевая аудитория, синергический эффект. 
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The article reviews the basic principles of integrated marketing communications defined their 
essence, The place in integrated marketing communications marketing system and make 
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СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ МАРКЕТИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ У СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Трансформаційні процеси в сучасних умовах економіки 

України та розвиток ринкових відносин формують умови для використання в управлінні 
засад маркетингу. Маркетинг виступає основною концепцією управління в умовах ринку і має 
особливе значення для менеджерів при формуванні поточної та перспективної політики. 
Маркетинг, з одного боку, – це пристосування виробництва до вимог споживача й ринку, а з 
іншого – активний вплив на формування попиту та потреб, на ринкову ситуацію. При цьому 
надзвичайно важливо зосередитись на одній з основних функцій маркетингу, а саме 
маркетингових дослідженнях, які є основою інформаційної підсистеми сучасного 
менеджменту. 

Маркетингові дослідження є одним з найпотужніших інструментів накопичення 
інформації і своєрідного обліку як засобу систематичного вимірювання та вивчення ринкових 
явищ і процесів. Використання маркетингових досліджень призводить до ефективного 
управління діяльністю в умовах конкуренції та забезпечення прибутковості і 
конкурентоспроможності. Однак у більшості суб’єктів господарювання відсутні, як максимум, 
знання та вміння щодо змісту маркетингових досліджень, а, як мінімум, щодо їх організації та 
проведення. Володіння основами організації та проведення маркетингових досліджень, їх 
принципами й методами дуже важливе для суб’єктів господарювання, оскільки впливає на 
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формування розуміння важливості правильної, науково обґрунтованої роботи підприємства, 
підвищення ефективності діяльності. 

Актуальність проблеми пояснюється тим, що формально в Україні розпочато процес 
становлення та розвитку маркетингу і використання маркетингових досліджень в процесі 
управління. Але, насправді, він потребує значного вдосконалення, через те, що ґрунтується 
більше на теоретико-методологічних напрацюваннях, аніж прикладному і практичному 
застосуванні цих досліджень. Особливо це стосується машинобудівної галузі країни, і, 
зокрема, сільськогосподарського машинобудування, необхідність комплексної розбудови 
якого пояснюється передусім тим, що ряд в минулому потужних підприємств взагалі 
перестало існувати, а ще частина балансує між поодинокими замовленнями та 
банкрутством. Для прикладу, на момент проголошення Україною незалежності в структурі 
департаменту тракторного та сільськогосподарського машинобудуванні міністерства 
промислової політики України було 176 заводів, а зараз, – їх трохи більше 100 [4]. 

Аналіз останніх досліджень. Суттєві та фундаментальні напрацювання із маркетингу 
та маркетингових досліджень в процесі управління зробили такі вітчизняні вчені:Л.В. 
Балабанова, О.Б. Білий, А.В. Войчак, С.С. Гаркавенко, В.Г. Герасимчук, А.І. Кредісов, Л.А. 
Мороз, А.Ф. Павленко, В.Н. Парсяк, В.Р. Прауде, Г.К. Рогов, А.О. Старостіна, Д.М. 
Черваньов, Н.І. Чухрай. 

Із зарубіжних фахівців належне місце посідають роботи таких авторів як: X. Анн, І. 
Ансофф, Генрі Ассель, Г. Армстронг, І.К. Бєляєвський, Н.В. Бєндіна, Т.П. Данько, Пітер Р. 
Діксон, Е. Дихтль, А.П. Дурович, Дж. Р. Еванс, А.І. Ковальов, Ф. Котлер, І.І. Кретов, Г.Д. 
Крилова, Ж.-Ж. Ламбен, Нереш К. Малхотра, А.М. Романов, В.Д. Сєкєрін, М.І. Соколова, X. 
Хершген, В.Є. Хруцький, Гілберт А. Черчілль. 

Разом з тим вимагають подальшого розвитку теоретико-методологічні і прикладні, 
практичні аспекти щодо управління маркетинговими дослідженнями вітчизняних підприємств 
машинобудівної галузі. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності, значення та місця 
маркетингових досліджень у системі маркетингу машинобудівних підприємств. Маркетингові 
дослідження є одним з найпотужніших інструментів накопичення інформації і своєрідного 
обліку як засобу систематичного вимірювання та вивчення ринкових явищ і процесів. 
Використання маркетингових досліджень призводить до ефективного управління діяльністю 
в умовах конкуренції та забезпечення прибутковості і конкурентоспроможності. Проте, у 
більшості суб’єктів господарювання відсутні, як максимум, знання та вміння щодо змісту 
маркетингових досліджень, а, як мінімум, щодо їх організації та проведення. Володіння 
основами організації та проведення маркетингових досліджень, їх принципами й методами 
дуже важливе для суб’єктів господарювання, оскільки впливає на формування розуміння 
важливості правильної, науково обґрунтованої роботи підприємства, підвищення 
ефективності діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Маркетингові дослідження є ефективним ринковим 
інструментом, за допомогою якого досягаються цілі суб’єктів господарювання. В сучасних 
умовах цей інструмент дедалі частіше прагнуть використовувати у своїй діяльності успішні 
підприємства, оскільки у них виникають такі обставини, які змушують та дозволяють це 
здійснити. Однак не менш, а, в окремих випадках, і більш важливе значення, маркетингові 
дослідження мають для тих підприємств, які втратили можливість функціонування на 
належному рівні, але не повністю втратили власний потенціал. 

Процес ревіталізації (vita з лат. «життя», повернення до життя) занепадаючих і 
підтвердження запланованого напряму процвітаючих підприємств, базується на унікальних 
для кожного підприємства рекомендаціях, засобом реалізації яких є маркетингові 
дослідження. Їх зміст полягає в тому, що при функціонуванні підприємства в умовах жорсткої 
конкуренції виникають непередбачені обставини, а за ними – і ризик, спрямований на 
руйнування поставлених цілей. Якщо ж вчасно використати як ревіталізант маркетингові 
дослідження, то за цих обставин створюються умови, за яких на основі вдалих управлінських 
рішень можна досягти певного позитивного ефекту. Маркетингові дослідження дозволяють 
зібрати, обробити, оцінити, проаналізувати, узагальнити усю необхідну інформацію про будь-
які ринкові елементи і на її основі можна не лише повернути до життя занепадаючі 
підприємства, але й забезпечити сталий розвиток процвітаючих. 
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Ревіталізація розпочинається тоді, коли виникають непередбачені обставини в зоні 
найвищого ризику, бо саме тут достатньо прийняти ефективне рішення, щоб не отримати, як 
мінімум, збитків, а, як максимум, не збанкрутувати. Процес ревіталізації в сучасних ринкових 
умовах конкурентного середовища формує нові цілі, яким притаманні унікальні властивості, 
оскільки вони базуються на точній інформації і конкретних даних, отриманих в ході 
маркетингових досліджень. Це означає, що підприємство може функціонувати безкінечно. 
Але, як відомо, вічного нічого немає, хоча в часовому аспекті також відсутні певні 
обмеження. Тому головне – зрозуміти принцип дії маркетингових досліджень як 
ревіталізанта, вчасно, до місця і вміло їх використовувати. 

Спершу розкриємо зміст маркетингових досліджень. Базовим виступає визначення, 
наведене класиком маркетингу Ф. Котлером: маркетингові дослідження – систематичне 
визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що виникла перед 
фірмою, їх збір, аналіз та звіт про результати [1, С.80]. 

Вищевказане визначення можна узагальнити наступним чином: маркетингові 
дослідження – це систематичний збір, зведення, класифікація, групування, узагальнення, 
аналіз та презентація інформації про ринок в цілому і про його окремі елементи для 
прийняття ефективних управлінських рішень та забезпечення ефективності ринкової 
діяльності суб’єктів господарювання. 

Переконливим є те, що маркетингові дослідження – це процес, який покликаний 
забезпечити організації здатність (можливість) досягати власних цілей в умовах 
конкурентного ринку. Адже маркетингові дослідження – це такий потужний інструмент в 
палітрі сучасного управління, який здатен допомогти менеджерам різних рівнів у прийнятті 
вірних, а значить і прибуткових, управлінських рішень [3, С.16]. 

Маркетингові дослідження для суб’єктів господарювання повинні виробляти засоби та 
способи ефективного досягнення їхніх цілей в оперативному і стратегічному режимі. 

Отже, під час ефективних маркетингових досліджень отримується вірогідна, всебічна і 
своєчасна інформація, яка позитивно впливає на результативність управлінських рішень, так 
як це комплекс заходів щодо дослідження усієї господарської діяльності підприємства, 
пов’язаний із вивченням усіх факторів впливу на процес виробництва продукції і просування 
товарів від виробника до споживача. Вони дозволяють виявити бажання та інтереси, 
визначити потреби і можливості споживачів для проведення вдалої товарної політики; 
встановити оптимальну ціну на продукцію та ефективно здійснювати цінову політику; 
проаналізувати форми і канали збуту та забезпечити продуктивність збутової політики; 
обирати ефективні способи і методи просування продукції на ринку та вдосконалювати 
комунікаційну політику; оцінити вплив чинників зовнішнього мікро- та макромаркетингового 
середовища і особливо конкурентів, їх сильні та слабкі сторони; ретельно визначити власну 
нішу на ринку та проаналізувати зміни у чинниках внутрішнього середовища. 

Сутність маркетингових досліджень, їх трактування і значення випливає із системи 
прийняття обґрунтованих і ефективних управлінських рішень щодо виробництва продукції та 
її реалізації, якою є маркетинг. Власне впровадження концепції маркетингу у практику дає 
можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову 
ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Це підтверджується твердженням академіка 
Романова «система маркетингу передбачає вирішення наступних завдань: 

− комплексне вивчення ринку; 
− виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб; 
− планування товарного асортименту і цін; 
− розробка заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту; 
− планування і здійснення збуту; 
− розробка заходів щодо вдосконалення управління і організація виробництва» [2, 

С.23]. 
Ці завдання у системі маркетингу можливо реалізувати за допомогою маркетингових 

досліджень. Адже на основі отриманої інформації можна комплексно, всесторонньо 
проаналізувати ситуацію на ринку, пристосуватись виробнику до вимог та запитів споживача 
і, разом із тим, активно впливати на формування попиту та потреб і на ринкову ситуацію в 
цілому. 

Систему маркетингу передусім розглядають як концепцію, тобто комплекс поглядів на 
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управління підприємством в умовах конкурентної економіки, в основі якого лежить 
інформація про вимоги і вподобання споживачів та особливості розвитку ринку. Маркетинг є 
тим засобом, який дає змогу підприємству задовольняти потреби споживача і забезпечити 
собі отримання певної вигоди, передусім, у вигляді прибутку. Крім цього систему маркетингу 
розглядають і як ідеологію поведінки. Тобто як комплекс рекомендацій, які розробляються та 
втілюються підприємством для забезпечення конкурентоспроможності шляхом 
максимального пристосування власної діяльності в цілому, та продукції, що виробляється чи 
послуг, що надаються до вимог конкретного споживача та ринку з метою забезпечення успіху 
власної діяльності, шляхом збільшення прибутку, зменшення невизначеності. 

Таким чином, система маркетингу є цілісною системою, яка складається із сукупності 
складових елементів, взаємодія яких викликає появу нових, інтегральних властивостей. 
Значна сукупність елементів системи здійснює неабиякий вплив на результативність і 
ефективність діяльності підприємств в ринкових умовах. Вивчення цих елементів сприятиме 
досягненню максимально позитивного рівня задоволення у споживачів. Основними в цій 
системі мають бути маркетингові дослідження, так як вони виступають підґрунтям для 
забезпечення високої організованості. Як наслідок, чим вищою є організованість системи, її 
внутрішнє середовище, тим краще вона адаптується до мінливих чинників зовнішнього 
середовища, з однієї сторони, а з іншої – більш активно впливає на ці чинники. 
Найважливішим серед цих чинників виступає споживач. 

Маркетингові дослідження, з одного боку − це мистецтво, оскільки більшість 
маркетингових рішень орієнтовано на майбутні ринкові успіхи підприємств, що передбачає, 
іноді, суто інтуїтивну комбінацію ринкових методів, засновану, однак, на знанні тонкощів 
економічного ринку. З іншого боку − це наука, так як, прийняття будь-якого маркетингового 
рішення потребує не лише знань концептуальних основ маркетингу і науково обґрунтованих 
методів їх реалізації, але й наукових знань загальних закономірностей розвитку ринкової 
економіки. 

Маркетингові дослідження дозволяють керуючим органам отримувати різнобічну 
інформацію про керовані об’єкти, якими можуть бути будь-які елементи маркетингового 
середовища. Вони сигналізують про негаразди або ж переваги в окремих частинах ринкового 
механізму управління, вказуючи напрямки зворотного зв’язку − керованих розв’язків. 

Об’єкт маркетингових досліджень – це будь-який чинник на шляху від виробника до 
споживача, тобто будь-який ринковий елемент. 

Необхідність маркетингових досліджень пояснюється тим, що вони дозволяють 
отримати необхідну інформацію про ринок в цілому і про його окремі елементи для 
забезпечення ефективності ринкової діяльності суб’єктів господарювання шляхом розробки 
виваженого плану дій. 

Роль маркетингових досліджень полягає у формуванні інформаційної бази для 
здійснення ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в ринкових умовах 
господарювання. 

Метою маркетингових досліджень є визначення та вивчення маркетингових проблем і 
ринкових можливостей, підтвердження правильності обраної стратегії, завоювання 
стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на 
результативний успіх всієї маркетингової діяльності у конкретному просторовому та 
часовому вимірі. Кожну проблему і можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності 
стратегії, наявним ресурсам та потенціалу підприємства. Глобальна мета – це створення та 
підтримання конкурентних переваг суб’єктів господарювання і тому, на нашу думку, мету не 
можна конкретно визначити чи точніше не варто визначати, бо цілей є безліч. 

Головним завданням маркетингових досліджень є оцінка інформаційної потреби і 
забезпечення керівництва точною, надійною, обґрунтованою, своєчасною інформацією, яка 
віддзеркалює ринковий розвиток. 

Маркетингові дослідження особливо потрібні вітчизняним машинобудівним 
підприємствам для подолання існуючих негараздів. А почалися ці негаразди на 
підприємствах машинобудівної галузі ще на зорі незалежності України. Саме тоді були 
допущені помилки, за які розплачуємося й нині. З одного боку держава фактично нічого не 
робила для розвитку галузі, а з іншого – витрачалися колосальні кошти на реалізацію, м’яко 
кажучи, непродуманих проектів. Прикладом можуть слугувати програми ряду заводів з 
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випуску зернозбиральних комбайнів. У 90-х років минулого століття таких програм було 
близько восьми. Однак втілити їх у життя самим підприємствам та й країні було не під силу, 
адже для такої кількості машин, що їх планувалося випускати, просто не існувало ринку 
збуту. Нині з них реально існує лише  одна – це програма з налагодження і виробництва 
комбайнів «Славутич», який лише після чергової зміни власника нарешті починає виходити з 
кризи [4]. Натомість викинуті на вітер кошти потрібно було вкладати у справді перспективні 
програми та підприємства. 

Висновки з проведеного дослідження. Загалом для нормального функціонування 
галузі потрібно першочергово вирішити чотири завдання. Перше – це масштабна підтримка 
науки з виділенням потрібних коштів для розробки нової конкурентноздатної техніки. Однак, 
що дуже важливо, розробляти потрібно не все підряд, а лише ту техніку, яка є 
перспективною. Наступне завдання, яке маємо вирішити – масштабне переоснащення 
виробництва. Мова не йде про те, щоб держава прямо профінансувала покупку нового 
обладнання, необхідно лише передбачити компенсаційний кредит для переоснащення 
виробництва. Третє завдання – направити всі державні програми, дотації та преференції 
винятково на підтримку вітчизняного виробника. Ми залишаємося єдиною країною у світі, де 
державні дотації витрачаються на закупівлю іноземної техніки. І, нарешті, четверте завдання 
– розробка та впровадження жорсткого механізму захисту вітчизняного виробника 
сільськогосподарської техніки від недобросовісної конкуренції з боку іноземних підприємств. 

У цьому контексті важливість маркетингових досліджень та управління ними є 
безперечною, тому що без них неможливо реально вплинути на ефективне співвідношення 
попиту і пропозиції на ринку сільськогосподарської машинобудівної продукції і забезпечити 
старт для відродження галузі. 
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Анотація 
У статті розглянуто сутність маркетингових досліджень та їх місце у системі 

маркетингу, а також окреслено значення і основні передумови впровадження 
маркетингових досліджень в практику господарювання машинобудівних підприємств. 
Проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних фахівців. Запропоновано ряд рекомендацій, 
спрямованих на активізацію питання щодо термінологічного апарату маркетингових 
досліджень та управління ними на підприємствах машинобудівної галузі. 

Ключові слова: маркетинг, система маркетингу, маркетингові дослідження, 
інформація, управлінські рішення, ефективність діяльності. 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено сущность маркетинговых исследований и их место в 

системе маркетинга, а также очерчено значение и основные предусловия внедрения 
маркетинговых исследований в практику хозяйствования машиностроительных 
предприятий. Проанализированы труды отечественных и зарубежных специалистов. 
Предложено ряд рекомендаций, направленных на активизацию вопроса относительно 
терминологического аппарата маркетинговых исследований и управления ими на 
предприятиях машиностроительной отрасли. 

Ключевые слова: маркетинг, система маркетинга, маркетинговые исследования, 
информация, управленческие решения, эффективность деятельности. 
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Annotation 
In the article essence of marketing researches and their place are considered in the system 

of marketing, and also a value and basic pre-conditions of introduction of marketing researches are 
outlined in practice of menage machine-building enterprises. Labours of home and foreign 
specialists are analysed. The row of recommendations, sent to activation of question in relation to 
the terminology vehicle of marketing researches and management by them on the enterprises of 
machine-building industry is offered.. 

Keys words: marketing, marketing system, marketing researches, information, 
administrative decisions, efficiency of activity. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕЧНОГО 

 КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Сучасний стан ринку іпотечного кредитування в Україні 
свідчить про суттєве зменшення активності його суб’єктів, як зі сторони комерційних банків, 
так і споживачів довгострокових кредитних ресурсів. Ця тенденція має негативні соціально-
економічні наслідки в країні, що свідчить про актуальність дослідження цього напрямку і 
необхідності розв’язання сучасних проблем.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток і проблеми іпотечного ринку в 
Україні досліджують багато вітчизняних науковців: А. Пугач, Д. Волковський, Б. Гнатківський, 
Е. Медведкина, М. Соколик та інші [1-5]. Проте постійний розвиток іпотечного кредитування 
не дозволяє зупинятися на досягнутому і вимогає вивчення даної проблематики. 

Мета статті – визначити проблеми і перспективи здійснення іпотечного кредитування 
комерційними банками в Україні.  

Постановка завдання: провести аналіз сучасного стану ринку іпотечного 
кредитування в Україні, визначити сучасні проблеми їх надання й запропонувати пропозиції 
щодо їх вирішення.  

Виклад основного матеріалу. Іпотека в Україні виникає відповідно до Закону "Про 
іпотеку" [6] щодо нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та майнових прав 
на нерухомість, будівництво якої не завершено. Згідно ст. 1 цього Закону, іпотека - це вид 
забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і 
користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання 
боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх  вимог  за  
рахунок  предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку. 
В свою чергу, згідно Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим 
іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» [7] іпотечне кредитування – це правовідносини, 
що виникають з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за правочинами та іншими  
документами. 

Житловий іпотечний кредит — кредит, виконання своїх зобов’язань за яким 
позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового призначення (крім об’єктів 
незавершеного будівництва), тобто віддає це майно в заставу. Такий кредит можуть видати 
позичальникові в тому разі, якщо він купує нерухоме майно житлового призначення на ринку 
нерухомості. До житлових іпотечних кредитів також прирівнюють кредити, видані 
позичальникові для будь-яких інших потреб, якщо він бере ці кредити, віддаючи в заставу 
нерухоме майно житлового призначення [8]. 

Б. Гнатківський визначає ряд невирішених теоретичних і практичних проблем: 
недостатність законодавчої і нормативної бази іпотечного кредитування; формування дієвого 
функціонування іпотечних відносин;  створення іпотечних банків; пошук шляхів залучення 
ресурсів для довгострокового іпотечного кредитування. Наведені проблеми дійсно 
притаманні іпотечному кредитуванню, але необхідно звернути увагу на проблеми відсутності 
поповнень житлового фонду в Україні за останні роки, що зробили науковці Медведкина О. 
та Пугач А. [4], і неплатоспроможності населення країни. 

Наприклад, практичні дослідження, що були представлені на новинному сайті 
українського Інтернету свідчать, що площа побудованого в Україні за останні 28 років житла 
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з розрахунку на одну людину була в 3,8 разу менше, ніж в Сполучених Штатах. За останні 
п'ять років на кожного українця було споруджено в середньому тільки 0,8 м2 житла, що вже в 
7,4 разу менше, ніж в США. Тільки у 2007 р. введення житла в Україні перевищило рубіж в 10 
млн. кв. метрів, досягнувши 0,22 м2 на кожного жителя. Також слід врахувати, що в Україні 
майже три чверті житлового фонду фізично і морально зношені і вимагають реконструкції 
або зносу як аварійні. Оновлення житлового фонду складає менше 1% в рік. З урахуванням 
кількості і якості житла потреба в його будівництві на одну людину в Україні в 10 разів вище, 
ніж в США або Європі. І хоча за останні три роки об'єми іпотечного кредитування в Україні 
виросли в 15 разів, але як абсолютні, так і відносні його показники залишаються ще дуже 
незначними. Сьогодні нерухомість в кредит купує тільки 1% населення. Отже, портфель 
незадіяних платоспроможних клієнтів ще дуже великою. Іпотечні кредити в Україні досить 
дорогі, їх можуть виплачувати тільки 10% працездатних осіб з відносно високими доходами. 
Тому нескладно підрахувати, що на сьогоднішній день лише 10% потенційних позичальників 
змогли скористатися іпотекою для придбання нерухомості. Вимоги до іпотечного 
кредитування в Україні жорсткіші, ніж в США. При видачі таких кредитів докладно 
перевіряється платоспроможність позичальників. Українські банки беруть предмет іпотеки із 
заставою, яка оцінюється на 20-30% вище за суму кредиту. Тобто у банків є певний запас 
ліквідності предмету іпотеки. Випадків неповернення іпотечних кредитів дуже мало, скоріше 
навпаки - вони масово погашаються достроково [9]. 

У статистичному випуску НБУ «Кредити та депозити домашніх господарств» за квітень 
2010 р. (табл. 1) наведено, дані про обсяги виданих кредитів на нерухомість (кредити на 
придбання, реконструкцію і будівництво нерухомості) [10]. 

Таблиця 1 
Кредити домашнім господарствам на нерухомість у розрізі строків погашення 

 
Березень 2010 Квітень 2010 

Показники залишки на кінець 
періоду, млрд. грн. 

зміна у річному 
обчисленні, % 

залишки на кінець 
періоду, млрд. грн. 

зміна у річному 
обчисленні, % 

Кредити на нерухомість: 91,59 -9,9 90,24 -10,4 
до 1 року 1,83 -9,5 1,9 -4,7 
від 1 року до 5 років 5,98 -36,4 5,9 -33,7 
від 5 року до 10 років 18,21 -9,2 17,39 -12,0 
більше 10 років 65,57 -6,5 65,05 -7,1 

 
Аналіз отриманих даних свідчить про зменшення обсягів кредитування за березень-

квітень 2010 р. на нерухомість за всіма напрямами у розрізі строків погашення. 
Довгострокове кредитування в період кризової й посткризової економічних ситуацій 
ускладнюється комерційними банками, що пов’язано з недостатністю депозитних 
надходжень від юридичних і фізичних осіб, проблемами сплати поточних кредитних платежів 
(відсотків, тіла кредиту, комісійних),  нестабільністю політичної ситуації. 

Виходячи з цих умов комерційні банки повинні приймати рішення відносно 
здійснювання іпотечного кредитування клієнтів, які можуть бути наступними: по-перше, 
відмова від здійснення іпотечного кредитування на певний період часу; по-друге, позитивне 
рішення і надання кредитів під заставу. Перше ствердження досить агресивне, тому що 
банки при надання кредитів під заставу отримують мінімальні ризики - отримується певний 
запас ліквідності (застава оцінюється на 20-30 % вище ніж сума наданого кредиту). При 
довгостроковому кредитуванні фактор часу грає не на користь комерційним банкам, таким 
чином, вони беруть на себе більші ризики. На сьогодні Українські комерційні банки не можуть 
надавати дешеві довгострокові кредити, а деякі з них відмовилися від такого розміщення 
грошових коштів зовсім. 

Сучасний розвиток економіки має циклічний характер, тому при веденні банківської 
справи необхідно враховувати результати дослідження науковців причин і наслідків 
глобальних кризових явищ в економіці. Наявність повних і компетентних висновків аналітиків 
дозволяє фінансовим інститутам лавірувати в умовах сучасних кризових явищ світового 
походження. Чернов І.О. визначає ряд причин економічної кризи [11]: а) неефективність 
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існуючої світової фінансової системи щодо регулювання фінансових ризиків; б)  дисбаланси 
між масштабами фінансових операцій і фундаментальною вартістю активів, між попитом на 
кредитні ресурси й джерелами його забезпечення; в)  збій системи глобального економічного 
зростання з одним центром необмеженого і безконтрольного друку грошей й споживання 
благ і прийняття ключових економічних і фінансових рішень; г) нерівномірний розподіл 
створюваного добробуту як у середині країн (між верствами населення), так і між різними 
країнами й регіонами миру; д) завищені очікування, невиправдано роздуті апетити 
корпорацій відносно постійно зростаючого попиту; е)  швидкий ріст стандартів особистого 
споживання, що не був підкріплений реальними можливостями, установка на благополуччя в 
борг, за рахунок майбутніх поколінь. 

Детально вивченням інноваційної теорію розвитку займається сучасний науковець 
Бажал Ю.М., який робить акцент на дослідженнях М.І. Туган-Барановського і Й. Шумпетера 
[12]. Він коментує, що теорія циклу М.І. Туган-Барановського пояснює, чому існують окремі 
періоди, протягом яких спочатку нагромаджуються великі маси позичкового капіталу, які не 
знаходять собі застосування, а потім відбувається бурхливе їх інвестування. Він доводить, 
що виникнення інноваційної теорії отримало прямий розвиток через роботи М.І. Туган-
Барановського, через праці А. Шпітгофа і Й. Шумпетера. Дослідження А. Шпітгофа доводили, 
що фаза піднесення в циклі не може бути викликана одним лише тиском позичкових 
капіталів. Більше того, ця фаза зумовлюється переважно й передусім результатом 
«протягування», а не «підштовхування». Силою «всмоктування» позичкових капіталів є 
результати науково-технічного розвитку, які знаходять своє застосування у виробництві [12]. 

Впливати на циклічність економічних процесів неможливо в межах одного банку, тому 
необхідно прогнозувати зміни в реальному секторі економіки і знаходити напрямки виходу з 
критичної ситуації шляхом підготовки певних сценаріїв кредитної політики. Особливості 
створення і реалізації інноваційної кредитної політика дозволяє стверджувати, що 
принципові положення теорії Й. Шумпетера є основою процесу формування кредитного 
портфелю банку.  

Висновки з проведеного дослідження. Розв’язання проблем іпотечного 
кредитування можна здійснити наступними діями: використання інноваційної кредитної 
політики на основі циклічності економічних криз; підвищення платоспроможності населення. 
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Анотація 

В статті проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку іпотечного 
кредитування. Автори визначили проблеми іпотечного кредитування в Україні та 
запропонували шляхи їх розв’язання.  
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Аннотация 

 В статье проведен анализ современных тенденций развития рынка ипотечного 
кредитования. Авторы раскрыли проблемы ипотечного кредитования в Украине и 
предложили пути их решения.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

 
Постановка проблеми. Ефективність фінансової системи України може бути 

досягнута за умови забезпечення фінансової спроможності та фінансової самостійності 
окремої території. Фінансову незалежність місцевого самоврядування необхідно розглядати 
як здатність місцевих органів влади до самостійного вирішення питань, що належать до їх 
компетенції з метою забезпечення соціально-економічного розвитку території. Тому саме 
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місцевим бюджетам як фінансовій основі місцевого самоврядування належить особливе 
місце, а збільшення надходжень до місцевих бюджетів і водночас зміцнення фінансової 
незалежності органів місцевого самоврядування, є досить актуальним завданням. 

Для ефективної організації управління економікою та соціальною сферою на своїй 
території органи місцевого самоврядування повинні володіти достатніми власними 
фінансовими джерелами. Одночасно з цим вони повинні мати відносну самостійність в 
управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що є джерелами надходжень до 
відповідного бюджету. Саме тому останніми роками набула загальнодержавної ваги 
проблема нестачі фінансових ресурсів в органів місцевого самоврядування та нестабільність 
їхніх доходних джерел.  

Аналіз останніх досліджень. Важливість проблем фінансової самостійності місцевих 
органів влади спонукає багатьох вчених вивчати це питання, визначати доцільні межі 
фінансової незалежності, розробляти конкретні механізми практичного втілення цього 
принципу. Питання місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування 
висвітлювались у працях таких відомих вчених як: О.Василик, Т.Грицюк, Т.Єфименко, 
О.Кириленко, С.Котляревський, В.Кравченко, І.Луніна, А.Марков, В.Нечаєв, К.Павлюк, 
Ю.Пасічник, В.Твердохлєбов, О.Швецов, С.Юрій та ін. Незважаючи на значний науковий 
доробок, проблематика фінансової незалежності органів місцевого самоврядування на 
сучасному етапі висвітлена недостатньо повно та всебічно і потребує грунтовного вивчення. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних основ фінансової 
незалежності органів місцевого самоврядування і обгрунтування концептуальних положень і 
заходів щодо реалізації бюджетного потенціалу для її забезпечення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наукові основи існування системи 
державних та місцевих фінансів  вперше визначені А.Смітом у праці  «Багатство народів». 
Сучасна світова наукова думка (Д.Стігліц, Е.Харлоф,  Е.Гілл,  Р.Кемпбелл) визначає принцип 
достатнього співвідношення між власними бюджетними доходами місцевих органів влади та 
їхніми функціями. Обов’язковою умовою існування дієвого інституту самоврядування є 
формування більшої частини доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і 
зборів, які самостійно встановлюються органами самоврядування. Стосовно бюджетних 
видатків в науковій літературі  домінує точка зору щодо здійснення їх за принципом 
субсидарності, де за рівних умов пріоритет надається нижчим, а не вищим рівням влади. 
Тому саме місцевим бюджетам як фінансовій базі органів місцевого  самоврядування 
належить особливе місце в бюджетній системі нашої  держави.   Важлива роль відводиться 
місцевим бюджетам і в соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих 
бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення. 

Так, К.Павлюк розглядає фінансову незалежність місцевого самоврядування як 
можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення 
економічного та соціального розвитку певної території, що належать до компетенції 
відповідного рівня місцевого управління. Інший відомий український вчений В. Кравченко 
поряд із поняттям “фінансова незалежність” застосовує поняття “фінансова автономія” 
місцевих органів влади. Він тлумачить фінансову автономію як фінансову незалежність цих 
органів при виконанні покладених на них функцій. Важливим є зауваження цього автора, що 
головним критерієм, який засвідчує фінансову автономію місцевих органів влади, є наявність 
у них прав прийняття рішень у сфері власних фінансів. Отже, В. Кравченко обґрунтовує межі 
та кількісні показники фінансової автономії місцевих органів влади [4]. 

Таким чином, під фінансовою незалежністю місцевого самоврядування розуміється 
можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення 
економічного і соціального розвитку даної території, що входять до компетенції відповідного 
рівня місцевого управління і, головне, забезпечення їхнього вирішення відповідними коштами [2, 
с.37]. До джерел отримання таких коштів відносять власні доходи та закріплені за місцевими 
бюджетами податки і збори. Їх частки дорівнюють приблизно 7% і 40% відповідно. Решту 
становлять міжбюджетні трансферти, за допомогою яких переважно і формується доходна 
частина місцевих бюджетів. Тобто сьогодні більшість місцевих бюджетів нашої країни є 
дотаційними – залежними від центру [5, с.90]. 

Одним із доказів такого твердження є аналіз бюджету Гуляйпільського району, одного з 
районів Запорізької області, який спромігся за тяжкої фінансової ситуації у 2009 році 
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справитися з виконанням планових зобов’язань як в цілому, так і в розрізі всіх бюджетів з 
темпом приросту 25 %.  В таблиці 1 наведені дані, що характеризують склад і структуру 
доходів даного бюджету. 

Таблиця 1 
Структура доходної частини зведеного бюджету  
Гуляйпільського  району в  2007-2009  рр., тис. грн.  

 

Вид податку Фактично 
надійшло 

Питома 
вага в 

загальній 
сумі 

доходів, % 

Фактично 
надійшло 

Питома 
вага в 

загальній 
сумі 

доходів, % 

Фактично 
надійшло 

Питома 
вага в 

загальній 
сумі 

доходів, % 
 2007 2008 2009 

 сума % сума % сума % 
Регулюючі доходи 10554,3 22,2 13736,7 22,8 17114,5 25,3 
Податок з доходів 
фіз.осіб 8928,7 18,8 11833,7 19,7 15342,2 22,7 

Плата за землю 194,4 0,4 331,1 0,5 481,4 0,7 
Плата за держ. 

реєстрацію суб’єктів 
підприємн.д-сті 

18,3 - 15,3 0,04 7,3 - 

Державне мито 410,1 0,9 318,6 0,5 269,6 0,4 

Плата за торг. патент 510,4 1,1 619,2 1,0 143,5 0,2 

Єдиний податок 492,4 1,0 592,4 1,0 589,7 0,9 
Адміністративні штрафи - - 26,4 0,06 280,8 0,4 
Власні доходи 3371,2 7,1 4681,2 7,8 4814,3 7,1 

Місцеві податки і збори 183,3 0,4 205,6 0,3 212,1 0,3 

Плата за землю 777,4 1,6 1324,5 2,2 1925,6 2,9 

Фіксований с/г податок 440,2 0,9 476,6 0,8 470,3 0,7 
Плата за оренду 
майн.комплексів 39,7 0,07 63,7 0,1 56,2 0,1 

Податок на прибуток під-в 
комун. власності 61,6 0,1 39,4 0,08 28,7 0,05 

Податок з власників 
транс.засобів 422,0 0,9 434,5 0,7 411,9 0,6 

Плата за забруднення 
навкол.середовища 14,0 0,03 12,1 0,02 33,8 0,05 

Кошти від відчудження 
майна 211,7 0,5 443,7 0,7 175,0 0,2 

Власні надходження 
бюджетних установ 1165,0 2,5 1618,5 2,8 1434,0 2,1 

Інші надходження 56,3 0,1 62,6 0,1 66,7 0,1 
Доходи бюджету (без 
офіційних трансфертів) 13925,5 29,3 18417,9 30,6 21928,8 32,4 

Отримані кошти 33536,1 70,7 41577,5 69,4 45649,0 67,7 
Дотація з державного 
бюджету 16436,1 34,6 26240,0 43,7 28076,9 41,5 

Додаткова дотація 3526,9 7,5 1245,8 2,0 1824,4 2,7 
Субвенції 13573,1 28,6 14091,7 23,7 15747,7 23,5 
Доходи бюджету району  47461,6 100 59995,4 100 67577,8 100 

 

Наглядно структуру доходів бюджету відображено на рис.1 
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Рис. 1 Динаміка обсягів і структура доходів в бюджеті  
Гуляйпільського району 2007-2009 рр. (%) 

 
Більше значення у наповненні  доходної частини місцевого бюджету складають 

регулюючі податки та збори (обов’язкові платежі). Так, за 2007 рік доходів, що враховуються 
при визначенні трансфертів, надійшло 10554,3 тис. грн. (22,2 % від загальної суми 
надходжень), у 2008 році – 13736,7 тис. грн. (22,8 %), а в 2009 році – 17114,5 тис. грн. (25,3 
%). Але на виконання делегованих державою повноважень по видатках цих коштів 
недостатньо. Тому на різницю між доходами і видатками виділяються трансферти з 
державного бюджету – дотації та субвенції. Крім того надаються кошти цільового 
призначення з інших видів бюджетів. Саме тому, отримані з вищенаведених бюджетів 
трансферти займають найбільшу питому вагу в доходній частині місцевого бюджету. У 2007 
році частка цих коштів склала 70,7 %  всіх надходжень до бюджету Гуляйпільського району, у 
2008 році  69,4 %, а у 2009 році –  67,7 %. Проте навіть регулюючі доходи разом з 
трансфертами не покривають видаткової частини, у зв’язку з чим всі місцеві бюджети району 
направляють частину доходів кошика № 2 на виконання делегованих державою 
повноважень, хоча повинні забезпечувати виконання власних повноважень. 

Порівнюючи доходи та видатки бюджету Гуляйпільського району, видно, що протягом 
останніх 3-х років обидві його частини  збільшились (див. рис.2), проте видатки зростають 
набагато швидше і більшими обсягами, аніж доходи, що і зумовлює непросту ситуацію, в якій 
опинилися майже всі місцеві бюджети. 
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Доходи Видатки  
Рис.2 Динаміка доходів і видатків зведеного бюджету району у 2007-2009 рр. 

 
За рахунок власних та закріплених коштів район може задовольнити свої потреби у 

видатках лише на 30 %, що не забезпечує йому відносної самостійності. Через недостатню 
власну дохідну базу решта видатків (70 %) фінансується за рахунок трансфертів із бюджетів 



ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий  журнал 

 
 

 148 

вищого рівня, що ставить бюджет Гуляйпільського району у повну залежність від цих 
бюджетів. 

Відповідно такий стан речей, по-перше веде до того, що місцеві органи влади 
займаються переважно виконанням делегованих державою повноважень, а не питаннями 
місцевого значення, а по-друге, надмірна частка трансфертів аж ніяк не стимулює їх до 
нарощування власної доходної бази, адже втрачається їх зацікавленість у збільшенні 
надходжень від власних та регулюючих доходних джерел [5, с.89].  

Одним із шляхів зміцнення фінансового потенціалу місцевих бюджетів є удосконалення 
адміністративно-територіального устрою країни та оптимізація мережі бюджетних установ. 
Процес реформування адміністративно-територіального устрою країни доцільно здійснювати 
поступово, за допомогою укрупнення сільських та селищних рад шляхом об’єднання їх у 
потужніші територіально-економічні громади.  

Дослідимо можливості та ефективність проведення такої реформи на прикладі 
Гуляйпільського району. На сьогодні в ньому функціонує 18 сільських та 1 селищна рада, які 
охоплюють 58 населених пунктів з населенням 13 810 осіб. 

Об’єднання у територіальні громади доцільно проводити залежно від місця 
розташування того чи іншого населеного пункту, його віддаленості від інших населених 
пунктів, економічного потенціалу та кількості населення, яке проживає на території певної 
сільської чи селищної ради. Зважаючи на таку критеріальність, Гуляйпільський район можна 
поділити так, як подано в табл.2. 

Таблиця 2 
Поділ Гуляйпільського району Запорізької області на територіальні громади 

 
№ 
п/п 

Найменування 
адміністративно-

територіальної одиниці 

Сільські та селищні Ради, які входять 
до складу громади 

Населення, 
осіб 

1 В-Терсянська 
В-Терсянська, Воздвижівська, 
Долинська, Добропільська, 

Петрівська 
3755 

2 Залізнична Залізнична, Комсомольська, 
Мирненська, Дорожнянська 2707 

3 Успенівська Успенівська, Темирівська,  
Н-Миколаївська 3121 

4 Полтавська Полтавська, Малиновська, 
Червоненька 2101 

5 Н-Златопільська Н-Златопільська, Любимівська, 
Приютненська 2126 

 Разом  13810 
 

Таким чином, у Гуляйпільському районі пропонується створити 5 територіальних 
громад, у кожній з яких проживає від 2,1 до 3,7 тис. чоловік. 

Наступним кроком є визначення обсягів видатків на фінансування органів державного 
управління, закладів охорони здоров’я, дошкільної освіти та культури для кожного з бюджетів 
територіальної громади у 2009 році. Розрахунок здійснено відповідно до нормативних актів, 
які визначають штатні нормативи та враховувалось підвищення розміру мінімальної 
заробітної плати на протязі року. 

Таким чином, видатки на фінансування органів державного управління територіальних 
громад Гуляйпільського району становитимуть 1370,0 тис. грн., що на 1610,0 тис. грн. менше 
за показник фактичних видатків у 2009 році. Таке зменшення пояснюється скороченням 
кількості представництв влади на місцях, оскільки було здійснено об’єднання кількох 
сільських рад в одну територіальну громаду, а структура штату органів державного 
управління визначалася відповідно до чинної постанови Кабінету Міністрів України від 3 
жовтня 1999 року № 758 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого 
самоврядування”. 

При розрахунку видатків на фінансування освіти територіальних громад 
Гуляйпільського району враховувалася наявна мережа навчально-виховних закладів, їхнє 
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місце розташування та завантаженість установ. Мережа закладів освіти по місцевих 
бюджетах налічує 14 НВК. Проаналізувавши ситуацію, що склалася у Гуляйпільському 
районі, пропонується залишити 5 навчально-виховних закладів та створити 4 дошкільних. 

 При впорядкуванні мережі закладів освіти штатна чисельність педагогічних працівників 
та обслуговуючого персоналу скоротиться на 30 %, а також значно зменшаться видатки на 
утримання цих закладів.  

На фінансування закладів освіти розрахунок витрат складе 8507,0 тис. грн., що на 
3645,7 тис. грн. менше за фактичний показник видатків по цих територіях в 2009 році, який 
складав 12152,7 тис. грн. Така економія коштів дасть можливість планувати видатки по галузі 
на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщення, придбання основних засобів, 
покращення раціону харчування дітей.  

На рис. 3 та 4 показано зміну видатків закладів освіти до і після впровадження 
пропозицій. 

Капітальні 
видатки

0,2%

Придбання 
матеріалів

1,5%

Енергоносії
11,8%

Заробітна плата 
з нарахуванням

84,6%

Харчування
1,9%

 
Рис. 3 Структура видатків закладів освіти до впровадження пропозицій 
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Рис. 4 Структура видатків закладів освіти після впровадження пропозицій 

 
При розрахунку видатків на фінансування установ охорони здоров’я припускається, що 

у кожній територіальній громаді має бути одна амбулаторія сімейної медицини та пункт 
первинної медичної допомоги у кожному селі. Наявність таких закладів дасть змогу надавати 
першу необхідну медичну допомогу населенню. Амбулаторія сімейної медицини має 
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функціонувати у вигляді поліклініки територіальних громад, крім того, у них планується 
відкриття денного стаціонару. Така мережа закладів охорони здоров’я передбачає створення 
у Гуляйпільському районі системи так званої сімейної медицини, яка є поширеною в багатьох 
країнах світу і гарантує надання якісніших медичних послуг. Для її обґрунтування визначимо 
обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров’я територіальних громад. 
Припускається, що всі амбулаторії в районі типові. Їх площа становить приблизно 250 кв.м, 
потужність закладу – 10 ліжок, штатна чисельність персоналу – 12-16 одиниць. Видатки на 
заробітну плату персоналу дільничної амбулаторії обраховувалися відповідно до нормативів, 
встановлених законодавством. Видатки на медикаменти визначалися зважаючи на вартість 
препаратів, необхідних для надання першої невідкладної допомоги, яку держава гарантує 
безкоштовно (5 грн. на ліжко-день). Зрозуміло, ці норми є мінімальними і за умов поліпшення 
загальноекономічної та фінансової ситуації мають значно підвищитись. 

Інші поточні видатки, а саме на придбання господарських товарів та м’якого інвентарю, 
на утримання автотранспорту та послуги зв’язку, на здійснення поточного ремонту та оплату 
комунальних послуг тощо, також обраховувалися згідно з соціальними нормативами, 
обчисленими районним фінансовим управлінням Гуляйпільської райдержадміністрації для 
закладів охорони здоров’я.  

Загалом на утримання амбулаторій сімейної медицини територіальних громад 
необхідно 1600,0 тис. грн. Крім амбулаторій, у кожному населеному пункті територіальної 
громади допускається наявність пункту першої (невідкладної) медичної допомоги. До штату 
такого  пункту за нормативами входять завідувач пункту, дільнична та молодша медсестра. 

Загалом на фінансування охорони здоров’я бюджетам територіальних громад потрібно 
1900,0 тис. грн., що на 363,3 тис. грн. більше за фактичний показник 2009 року (табл. 3). 

Таблиця 3 
Потреби на фінансування охорони здоров’я бюджетам територіальних громад 

 

№ 
п/п Найменування АТО Населенн

я, осіб 

К-сть 
населен
их 

пунктів 

Видатки на 
утримання 
амбулаторійт
ис. грн. 

Видатки на 
утримання 
ФАПів, 
тис.грн 

Разом 

1 В-Терсянська 3755 12 320,0 76,0 396,0 
2 Залізнична 2707 8 308,0 58,0 366,0 
3 Успенівська 3121 16 340,0 82,0 422,0 
4 Полтавська 2101 11 310,0 38,0 348,0 
5 Н-Златопільська 2126 11 322,0 46,0 368,0 
 Разом 13810 58 1600,0 300,0 1900,0 
 
Значне збільшення обсягу видатків на фінансування закладів охорони здоров’я 

зумовлюється складним становищем галузі, оскільки передбачених коштів вистачає лише на 
виплату заробітної плати з нарахуванням, на медикаменти, придбання та капітальні видатки 
майже нічого не залишається. Тому говорити про якісне надання послуг, гарантованих 
Конституцією України, просто неможливо. У результаті ж підвищення обсягу загальних 
видатків на утримання закладів охорони здоров’я норматив бюджетної забезпеченості у 
розрахунку на одного мешканця в середньому по Гуляйпільському району зріс на 23 % і 
становить 137,5 грн. 

При обчисленні видатків на фінансування закладів культури припускається, що у 
кожній територіальній громаді є клубний заклад. Таким чином, у Гуляйпільському районі 
функціонуватиме 5 клубних закладів. Отже, загальний обсяг видатків на фінансування 
закладів культури становитиме 400,0 тис. грн., що залишиться на рівні фактичних видатків 
минулого року. За рахунок впорядкування мережі вивільнені кошти матимемо можливість 
направити на проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання матеріалів та 
обладнання. Це призведе до збереження об’єктів культури на селі в належному стані та 
покращить якість надання цієї послуги.  

Отже, для виконання територіальними громадами делегованих їм повноважень у 
2009 році необхідно 12177,0 тис. грн. Це дасть змогу фінансувати не лише першочергові та 
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невідкладні заходи на рівні фактичних видатків, а й направити значну частину цих коштів на 
розвиток галузей соціально-культурної сфери. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, чинна система формування доходів 
місцевих бюджетів не стимулює їх приріст, а місцеві органи влади не зацікавлені у прирості 
коштів бюджету. Саме тому, на нашу думку, потрібно провести реформування 
адміністративно-територіального устрою, починаючи з густонаселених та фінансово сильних 
територіальних громад. Крім того, треба надати більше прав місцевим органам влади у 
справлянні місцевих податків та запровадити більш дієві інструменти стимулювання 
приросту доходів бюджету. 

Внесення змін, запропонованих авторами, сприятиме якіснішому нарощуванню 
доходної бази місцевих бюджетів. А це, в свою чергу, підвищить ефективність соціально-
економічного розвитку як окремих територій, так і держави в цілому. 
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Анотація 
У статті розглянуто суть фінансової незалежності місцевого самоврядування, 

обгрунтовано проблему самодостатності місцевих бюджетів на основі аналізу бюджету 
Гуляйпільського району Запорізької області та внесено пропозиції щодо врегулювання 
фінансових відносин між центральною і місцевою владами. 

Ключові слова: місцевий бюджет, органи місцевого самоврядування, власні 
надходження, регулюючі доходи, міжбюджетні трансферти. 

 
Анотация 

В статье рассмотрено сущность финансовой независимости местного 
самоуправления, обоснованно проблему самодостаточности местных бюджетов на 
основе анализа бюджета Гуляйпольского района Запорожской области и внесены 
предложения по урегулированию отношений между центральной и местной властями. 

Ключевые слова: местный бюджет, органы местного самоуправления, 
собственные поступления, регулирующие доходы, межбюджетные трансферты. 
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The article examines the essence of financial independence of local governments, 
substantiate the problem of self-sufficiency of local budgets based on analysis of budget 
Hulyaypilskyy region Zaporozhye region and included proposals for settlement between central 
and local authorities. 
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КОМПЛЕКСНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 
Постановка проблеми. У діяльності банківської установи важливе місце займає 

аналіз її діяльності. Результуючим показником є прибутковість банку, тож постає необхідність 
проаналізувати фактори які впливають на величину показника норми прибутковості, та  
визначити обсяги їх впливу. Уваги потребують і можливі методи комплексного управління 
активами та пасивами банківської установи в умовах ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень. Функціонування будь-якого банку та його успішна 
діяльність неабияк залежить від уміння приймати рішення, які дають змогу банку 
забезпечити на належному рівні ліквідність, прибуток та захист від негативного впливу 
банківських ризиків. 

В умовах жорстокої конкуренції банківській установі необхідно постійно удосконалювати 
систему та форми управління активами та пасивами. 

У наукових колах України дослідженню питань управління активами та пасивами 
банківської установи присвячені праці Б.І. Пшик, О.Д. Заруби, Б.С. Івасіва, С.М. Козьменка, 
А.М.Мороза, Л.О. Примостки, М.І. Савлука. Серед російських вчених варто виділити роботи 
В.І. Колесникова, Л.П. Кроливецької, О.І. Лаврушина, Г.С.Панової, В.М. Усоскіна та інших. 
Належне місце в розробленні цієї проблеми займають праці західних вчених: П. Роуза, 
Патріка Гохана, Мак Нотон Діани, Тімоті У. Коха, Д.Сінкі, Д.П. Уайтинга та інших. 

За сучасних умов розвитку банківської діяльності головне завдання полягає в пошуку 
реальних шляхів мінімізації ризиків та отриманні достатніх прибутків для збереження коштів 
вкладників і підтримання життєдіяльності банку. Успішне вирішення цієї складної проблеми 
потребує використання багатьох методів, прийомів, засобів, систем та розробки нових 
підходів до управління активами і пасивами банку. Одним з них є інтегрований метод, що 
вже продовж тривалого періоду використовується у європейських банках [2].  

Інтегроване управління активами і пасивами дає банку інструментарій для захисту 
депозитів і позик від впливу коливань циклів ділової активності і сезонних коливань, а також 
засоби для формування портфелів активів, що сприяють реалізації цілей банку.  

Постановка завдання. Донедавна банківські установи України в управлінні  своєю 
діяльністю виділяли три підходи: через управління активами, через управління пасивами,  
через управління активами і пасивами. 

На сьогоднішній день, коли економіка України стрімко інтегрує у «світовий простір», 
постала необхідність визначити доцільність та переваги в управлінні активами та пасивами 
комерційного банку інтегрованим підходом. 

Факторний аналіз банківської діяльності спрямований на виявлення впливу різних 
економічних факторів на результуючий показник. Саме за допомогою такого аналізу 
можливо зробити висновки щодо діяльності банківської установи та діяльності менеджменту 
банку у сфері управління його активами і пасивами.  

Виклад основного матеріалу. «Райффайзен Банк Аваль» тривалий час займав 
лідируючі позиції на банківському ринку України. Але впродовж 2006 – 2008 років банк 
поступово почав втрачати свою міцність. Доцільно провести аналіз діяльності, та зробити 
прогноз щодо подальшого його функціонування. 
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Проведемо факторний аналіз за період, коли простежується різке зниження показника 
ROE, тобто 1997-1998 роки та його стрімке підвищення у 2005 -2006 роках, одразу після 
проведення реорганізації банківської установи (рисунок 1). 

Динаміка змін показника  ROE за 1996 -2008 роки

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Рік

R
O

E

ROE

 
Рис. 1. Динаміка змін показника ROE за 1996 – 2008 роки 

Розрахунки проведемо стосовно показника норми прибутку на капітал, що дозволить 
визначити необхідність оптимізації управління капіталом банку.  

Норма прибутку на капітал є одним із головних показників прибутковості банку. Тому, 
здійснюючи аналіз, дуже важливо оцінити кількісний вплив факторів, що обумовлюють зміну 
цього показника [1, с. 410]. 

Економічна віддача власного капіталу — це відношення чистого прибутку до 
балансового капіталу. Її можна розрахувати за формулою: 

N = E · H1 · H2 · H3,                                                         (1) 

де N — економічна віддача капіталу = чистий прибуток / балансовий капітал; 
E — прибутковість = чистий прибуток / прибуток до оподаткування (характеризує 

ефективність управління податками); 
H1 — маржа прибутку = прибуток до оподаткування / операційні доходи (відображає 

ефективність контролю за витратами); 
H2 — рівень дохідності активів = операційні доходи / сукупні активи (визначає ступінь 

ефективності використання активів); 
H3 — мультиплікатор капіталу = сукупні активи / балансовий капітал (демонструє рівень 

ефективності управління ресурсами). 
Порівнюючи зміни параметрів, які входять у розрахунок економічної віддачі капіталу, за 

структурою змін (вертикальний аналіз) і за динамікою (горизонтальний аналіз), виявляють, за 
рахунок яких чинників змінилася результативна ознака — економічна віддача — і який саме 
із наступних факторів призвів до суттєвої зміни економічної віддачі капіталу: 

а) зміна розміру прибутковості, тобто ефективність управління податками; 
б) зміна маржі, тобто ефективність управління витратами; 
в) зміна дохідності активів, тобто ефективність управління активами; 
г) зміна фінансової структури капіталу банку, тобто управління ресурсами. 
Вплив перелічених факторів на економічну віддачу капіталу розраховується за 

методикою, що пропонується в підручнику Герасимовича [1].  
Проаналізувавши вплив ряду показників на прибутковість капіталу робимо висновок, що 

економічна віддача капіталу, зменшилася на 52,6 % за рахунок зменшення прибутковості, 
тобто менш ефективного управління податками на 13,9 %; зменшення дохідності активів, 
тобто менш ефективного використання активів на 39,8%; збільшенні маржі прибутку, тобто 
більш ефективного контролю за витратами банку на 24,8 %. Зменшення мультиплікатора 
капіталу свідчить про поліпшення достатності капіталу, проте це призвело до зменшення 
прибутковості капіталу на 34,5 % (таблиця 1) 
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Таблиця 1 
Розрахунок впливу факторів на зміну віддачі капіталу банку 

 

Показники Умовне 
позначення Звітний рік 1998 Попередній рік 1997 Відхилення 

Балансовий капітал К 178413 102812 + 75 601 
Прибуток до оподаткування П 31354,3 81812,5 - 50 458,2 
Чистий прибуток ЧП 19813,2 65450 - 45636,8 
Операційні доходи ОД 76179,5 71265 + 4914,5 
Сукупні активи А 1071263 1391591 - 320 328 
Розрахункові показники:     

Прибутковості Е 0,62 0,80 - 0,18 
Маржа прибутку Н1 0,411 1,148 - 0,737 
Рівень дохідності активів Н2 0,07 0,05 + 0,02 
Мультиплікатор капіталу Н3 6,00 13,53 -  7,53 
Економічна віддача 
капіталу N 0,111 0,637 - 0,526 

Прибутковості Маржі прибутку Дохідності активів Мультиплікатора 
капіталу 

у тому числі внаслідок 
впливу зміни: 

-0,139 - 0,398 + 0,248 - 0,345 
 

Використовуючи аналогічну методику розрахунку, визначаємо вплив факторів, що 
сприяли зміні прибутковості в 2005 – 2006 роках. Робимо висновок, що прибутковість 
капіталу  зросла на 8,8% за рахунок збільшення прибутковості, тобто ефективнішого 
управління податками на 6,1%, збільшенні дохідності активів або ефективнішого їх 
використані на 4,0%, зменшенні маржі прибутку, тобто зниженні ефективності контролю за 
витратами банку на 0,2%. Зменшення мультиплікатора капіталу свідчить про поліпшення 
достатності капіталу, проте це призвело до зменшення прибутковості капіталу на 0,7%. 

Розрахована і розглянута система показників банку показала, що він не завжди в 2006 - 
2008 рр. дотримувався нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами 
свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що 
розмістили свої гроші в цьому банку на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також 
перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами. 

Графічно показники ліквідності комерційного банку зображені на рисунку 2. 
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Рис. 2. Динаміка основних коефіцієнти ліквідності ВАТ «Райффайзен Банку 

Аваль» за 2006 – 2008 роки 
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Висновки з проведеного дослідження. Проведений факторний аналіз дав змогу 
проаналізувати вплив факторів на прибутковість капіталу в роки, коли спостерігається різке 
коливання показника ROE комерційного банку. 

За результатами аналізу необхідно визначити, що банківський менеджмент має 
розробити програми щодо комплексного управління активами та пасивами банку вже у 
найближчий час. 

Головне завдання менеджменту — координувати рішення щодо активів і пасивів 
усередині банку, аби досягти найвищих результатів, максимально контролюючи обсяги, 
структуру, доходи та витрати як за активними, так і за пасивними операціями банку [3, с. 
526].  

В такому разі зниження витрат банку завдяки такому управлінню допоможе досягти 
цільового рівня прибутковості, як і надходження від активних операцій. При цьому ціна 
кожної операції чи послуги має перекрити витрати банку з її надання.  

Основна ідея інтегрованого підходу в управлінні активами і пасивами полягає в 
розумінні нерозривної єдності активів, зобов'язань і капіталу банку та пріоритетної ролі 
сукупного портфеля (балансу) в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризику. 
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Анотація 
У статті проаналізовано фактори які впливають на величину показника норми 

прибутковості «Райффайзен Банку Аваль», визначено обсяги їх впливу в періоди 
найбільшого коливання показника прибутковості капіталу. Розглянуто можливі методи 
комплексного управління активами та пасивами банківської установи в умовах ринкової 
економіки. Визначено основні переваги  використання інтегрованого підходу до управління 
активами та пасивами банку. 

Ключові слова: Норма прибутку, маржа прибутку, рівень дохідності активів, 
мультиплікатор капіталу, управління активами, управління пасивами, економічна віддача 
капіталу. 

 
Аннотация 

В статье проанализированы факторы, которые влияют на величину показателя 
нормы прибыльности «Райффайзен Банка Аваль», определены объёмы их влияния в период 
наибольшего колебания показателя прибыльности капитала. Рассмотрены возможные 
методы комплексного управления активами и пассивами банковского учреждения в 
условиях рыночной экономики. Определены основные преимущества использования 
интегрированного подхода в управлении активами и пассивами. 

Ключевые слова: Норма прибыли, маржа прибыли, уровень доходности активов, 
мультипликатор капитала, управление активами, управление пассивами, экономическая 
отдача капитала. 

 
Annotation 

In the article the factors which effect the size of profitableness standards of «Raiffaizen Bank 
Aval» are analyzed, and also their influence in the period of the greatest fluctuation of fund’s 
profitableness indicator is identified. The possible methods of complex management of the bank’s 
assets and liabilities in market economy condition are examined. The key advantages of using of 
integrated approach in  assets and liabilities management are described here. 

Key words: Rate of return, of the profits, level of profitableness of actives, the animator of 
the capital, management of actives, management of passives, economic return of the capital. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. У країнах з розвиненою економікою процес виробництва 

зупиняється тоді, коли відсутні фінансові джерела формування фінансових ресурсів 
підприємства. Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську 
діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед 
суб’єктами господарювання, по оплаті праці та сплаті податків. При цьому зменшуються 
можливості фінансування подальшого розвитку підприємств, скорочуються надходження до 
бюджету. За цих обставин важливого значення для здійснення фінансово-господарської 
діяльності набуває управління фінансовими ресурсами підприємств. 

Фінансові ресурси підприємств є одним із найважливіших для забезпечення їх 
діяльності видом ресурсів, але в той же час досить складним для дослідження. Здатність 
фінансових ресурсів трансформуватись у матеріальні, інтелектуальні, технічні, інноваційні та 
інші види ресурсів обумовлює їх вагомість у фінансово-господарській роботі підприємства.  

Проблеми управління фінансовими ресурсами мають місце на кожному підприємстві 
оскільки забезпеченість фінансовими ресурсами є визначальним фактором здійснення 
процесу виробництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових літературних джерел з 
даної проблеми показало, що суттєві пропозиції методичного та практичного характеру з 
проблем управління фінансовими ресурсами промислових  підприємств внесли такі відомі 
вчені дослідники як  Білик М.Д., Бланк І.О., Буряк Л.Д., Василик О.Д., Даниленко А.І., 
Загородній А.Г., Сенчагов В.К., Огородник С.Я., Опарін В.М, Павлюк К.В., Поддєрьогін А.М., 
Романенко О.Р., Федосов В.М. та інші.  Проте в умовах трансформації промислових 
підприємств багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають подальших поглиблених 
досліджень з метою пошуку шляхів оптимального управління фінансовими ресурсами.  

Постановка завдання. Відомо, що забезпечення підприємницької діяльності 
фінансовими ресурсами тісно пов'язано з категоріями: „фінансовий механізм" та 
„фінансове забезпечення", що визначає сутність управління фінансовими ресурсами 
підприємств. А тому з точки зору ефективного управління фінансовими ресурсами необхідно 
визначити підходи щодо використання відповідного механізму. Вивчення свідчить, що перш 
за все слід уточнити те, що фінансовий механізм з точки зору управління є функціонуванням 
безпосередньо фінансів підприємств, а з другого боку, це сукупність методів, форм, 
інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємств. Недостатнє 
опрацювання окреслених проблемних питань, а також їх методичне та практичне значення 
визначають актуальність даної праці, її мету та завдання. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах господарювання значно 
підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність. Різко 
зростає значення фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Все це значно посилює 
раціональне управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Управлінська діяльність – один з найважливіших факторів функціонування і розвитку 
підприємств в умовах ринкової економіки. Вона постійно вдосконалюється у відповідності з 
об’єктивними вимогами виробництва та реалізації, ускладненням господарських зв’язків та 
інших параметрів виробництва.  

Опрацювання значної кількості публікацій дозволило зробити висновок, що управління 
фінансовими ресурсами підприємств трактується як:  

– один з ключових чинників організації виробничо-господарської діяльності 
підприємства;  
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– один з найважливіших факторів забезпечення ефективної фінансово-господарської 
діяльності підприємства в сучасних умовах;  

– діяльність, що спрямована на оптимізацію фінансового механізму підприємства, 
координування фінансових операцій, забезпечення їх впорядкування та точного 
“балансування”. 

На нашу думку, найбільш правильним, за сучасних економічних умов, є трактування 
управління фінансовими ресурсами підприємств як процесу управлінських дій у сфері 
формування та використання грошових коштів фондового та нефондового характеру.  

Раціональне управління фінансовими ресурсами підприємств повинно включати 
наступні етапи:  

– виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими ресурсами 
підприємств, що повинна бути вирішена на базі використання минулого досвіду та наявних 
даних;  

– прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів та його 
реалізація;  

– аналіз результатів прийнятого рішення з погляду можливих способів його модифікації 
чи зміни, а також врахування його результатів в процесі нагромадження досвіду, який може 
бути використаний в майбутньому.  

Керуючись цим пропонується наступна схема прийняття рішень з управління 
фінансовими ресурсами підприємств (рис. 1).  

 

 
 

На рівні підприємства управління фінансовими ресурсами повинне розглядатися як 
адаптивний механізм з допомогою якого воно постійно перебудовується в процесі пошуку 
найбільш ефективних зв’язків з навколишнім економічним середовищем.  

Управління фінансовими ресурсами підприємств притаманні певні властивості: 1) 
безперервність; 2) циклічність; 3) залежності ефективності управління від послідовності його 
етапів; 4) динамічність; 5) стійкість. 

Формування проблеми в сфері управління фінансовими 
ресурсами підприємства 

Рис. 1. Схема прийняття рішень з управління  фінансовими ресурсами 
промислових підприємств  
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В управлінні фінансовими ресурсами підприємства, на нашу думку, домінують наступні 
основні принципи: узгодженості термінів фінансових операцій; платоспроможності; 
рентабельності інвестування; збалансування ризиків; врахування потреб ринку; максимізації 
рентабельності.  

Результати управління фінансовими ресурсами підприємств реалізуються в грошових 
потоках, що протікають між підприємством і бюджетом, власниками капіталу, партнерами по 
бізнесу та іншими суб’єктами. Інструментами цього служать управлінські рішення щодо 
використання фінансових ресурсів (сплати податків, виплати заробітної плати, інвестування 
тощо).  

В управлінні фінансовими ресурсами промислових підприємств можна виділити три 
рівні – стратегічний, тактичний та оперативний.  

Пріоритетом управління на стратегічному рівні є забезпечення необхідним обсягом 
фінансових ресурсів найбільш вагомих (у відповідності з встановленими довготерміновими 
цілями) проектів, заходів та операцій, результатом яких можуть бути значні зміни 
фінансового стану підприємства, різка зміна структури та величини усіх господарських 
засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів).  

Функціональна направленість тактичного рівня управління фінансовими ресурсами 
підприємств та його значення для забезпечення взаємозв’язку стратегічних цілей 
підприємства і щоденної діяльності окремих підрозділів визначає в якості пріоритетів для 
керівників:  

– пошук та розподіл необхідної кількості фінансових ресурсів для забезпечення 
окремих напрямків діяльності підприємства (закупівлі, виробництва, збуту) та його основних 
підрозділів;  

– постановку середньо - та короткотермінових цілей, контроль їх виконання та 
визначення порядку залучення використання фінансових ресурсів у відповідності з 
довготерміновими цілями та вибраною стратегією підприємства.  

Під оперативним управлінням розуміється комплексна система заходів з розподілу та 
контролю фінансових ресурсів для забезпечення поточної діяльності підприємства в межах 
виконання короткотермінових та середньо термінових планів. Пріоритетом управління для 
оперативного рівня є ефективне використання наявних фінансових ресурсів.  

В межах стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств керівники 
визначають стратегічні показники для усього підприємства, міста, регіону та контролюють 
виконання бюджетів, планів та прогнозів через систему стратегічних звітів, які містять ряд 
ключових фінансових показників (стандартів чи нормативів). Відносно цих показників 
вимірюється ефективність роботи підприємства чи адміністрації з досягнення встановлених 
стратегічних цілей чи забезпечення виконання бюджетів.  

Однією з основних проблем управління фінансовими ресурсами підприємств на 
функціональному (тактичному) рівні є передача відповідальності за виконання специфічних 
фінансово-економічних показників керівникам окремих напрямків, наприклад, відповідаючи 
за закупівлю сировини та матеріалів; виробництво та збут (відвантаження) продукції та ряд 
інших специфічних операцій. У відповідності з покладеними на керівників тактичного рівня 
завдань управління фінансовими ресурсами здійснюється з допомогою системи планів, 
бюджетів та управлінських звітів по напрямкам та основним підрозділам під загальним 
керівництвом замісників директорів чи керівників адміністрації з економіки та фінансів та 
стратегічного планування.  

В завдання, що вирішуються на тактичному рівні входять також підготовка пропозицій 
про інвестиції в окремі сфери діяльності, про зміни в структурі оборотних засобів, потребах у 
залученні зовнішніх джерел фінансування та емісії акцій підприємства. Рішення за такими 
пропозиціями приймаються керівниками верхнього рівня управління на основі аналізу 
інформації про виконання стратегічних планів, виявлених в рамках тенденцій в зміні 
найбільш важливих показників діяльності підприємства на ринку та зовнішніх 
загальноекономічних факторів.  

Можна з впевненістю говорити про існування механізму управління фінансовими 
ресурсами підприємств як сукупності заходів, методів та навиків, що в комплексі 
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забезпечують ефективну діяльність підприємства з управління фінансовими ресурсами. В 
його структуру, на нашу думку доцільно включити п’ять елементів (рис. 2). 
 

 
Висновки з проведеного дослідження. Процес безперервного управління 

фінансовими ресурсами підприємств повинен здійснюватися в рамках відповідної 
економічної системи, що обумовлює його перебіг та дає можливість досягнути бажані 
результати. 

Від ефективної організації та правильного управління фінансовими ресурсами 
підприємства залежить як його фінансово - економічний стан, так і становище на ринку в 
сучасних конкурентних умовах господарювання. 
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Фінансова інформація 

Техніка управління фінансовими ресурсами підприємств 

Технологія процесів управління фінансовими ресурсами 
підприємств 

Структура організації в межах якої реалізується 
управління фінансовими ресурсами підприємств 

Кадри, що займаються управлінням фінансовими 
ресурсами підприємств 

Рис. 2. Структура механізму управління фінансовими ресурсами підприємств 
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Аннотация 
Рассмотрены проблемы управления финансовыми ресурсами промышленных 

предприятий. Определены этапы рационального управления финансовыми ресурсами 
предприятий. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, система управления, управление 
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

Постановка проблеми. Незважаючи на проведення бюджетної реформи, багато 
проблем функціонування бюджетної системи залишаються нерозв'язаними. Необхідність 
внесення змін до нормативно-правових актів у бюджетній сфері насамперед зумовлена 
потребою розширення фінансової основи місцевого самоврядування як важливої складової 
механізму підвищення добробуту населення й економічного розвитку громад, удосконалення 
міжбюджетних відносин із метою забезпечення справедливого й неупередженого розподілу 
бюджетних ресурсів та дотримання визначених законодавством принципів збалансованості й 
самостійності бюджетів, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 
створення стимулів розширення й мобілізації належних бюджету доходів[2]. 

З часу набрання чинності Кодексом зміни до його положень було внесено 23-ма 
законами, які стосувалися регулювання окремих питань, не мали комплексного характеру та 
загалом не змінювати основних засад і принципів бюджетування. За дев’ять років організації 
бюджетного процесу за Кодексом перед бюджетом постали нові завдання, зумовлені 
розвитком суспільних і економічних відносин, підвищенням вимог до надання державою 
соціальних послуг. Для врегулювання бюджетних проблем суб'єктами законодавчої 
ініціативи пропонувалося безліч законопроектів, з 2001 року їх налічується близько 100. 
Проте переважна більшість цих законопроектів були фрагментарними, націленими на 
вирішення вузько спрямованих питань, не враховували змін у законодавстві України, реалій 
соціально-економічного розвитку країни та її територій та не були орієнтовані на перегляд 
засад і основ бюджетного процесу відповідно до передового міжнародного досвіду. 

Аналіз останніх досліджень чи публікацій. Бюджетна система є об’єктом вивчення 
таких відомих вітчизняних вчених як О.Д.Василик, В.І.Оспіщев , О.П.Близнюк, Л.І.Лачкова, 
В.М. Федосов, В.М. Опарін, М.А. Гапонюк, В.П. Яцюта, А.Є. Буряченко, А.А. Славкова, 
Демідків О.І., Мярковський А.І., Салямон-Міхєєва К.Д. Серед ваговимих наукових досліджень 
зарубіжних вчених з питань функціонування бюджетної системи та розробки і проведення 
політики у сфері державних фінансів можна назвати праці О.Богачової, Дж.Б’юкенена, 
А.Вагнера, К.Ерроу, А. Ігудіна, Дж.М.Кейнса, В.Лебедєва, Е.Ліндала, П.Мальцева, І.Озерова, 
В.Панскова, А.В.Парето, А.Пігу, М.Порша, Д.Рікардо, П.Самуельсона, А.Сміта, 
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М.Сперанського, Дж.Стігліца, В.Танзі, А.Улюкаєва, М.Ходоровича. Проте, не дивлячись на 
розмаїття та багатогранність досліджень у бюджетній сфері, невирішеними питаннями 
залишаються конкретні кроки по реформуванню та розвитку місцевих фінансів як ключової 
частини бюджетної системи, особливо, у законодавчому аспекті. 

Бюджетна система є основною ланкою економіки країни, зокрема, бюджет виступає 
дієвим інструментом державного регулювання економічного розвитку. Саме тому ключовою 
серед структурних реформ, що були започатковані й реалізуються з часу незалежності 
України, є бюджетна реформа, яка залишається актуальною й сьогодні. 

Постановка завдання.  Для вивчення даного питання ставляться наступні цілі: 
- дослідити економічний зміст бюджетної системи та її ролі у житті країни; 
- узагальнити теоретичні засади реформування бюджетної системи в умовах 

гармонізації процесів розвитку місцевого самоврядування та стану місцевих фінансів; 
- виявити основні напрями розвитку бюджетної системи; 
- обгрунтувати необхідність подальшого реформування бюджетної системи; 
- запропонувати конкретні кроки по реформуванню законодавчої бази бюджетної 

системи. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах побудови правової, 

демократичної та соціально направленої держави з економікою ринкового типу максимальне 
задоволення потреб населення суспільними благами та, взагалі, збільшення добробуту 
кожного громадянина посідає визначальне місце. Проте, історично назріла необхідність 
розвитку України в напрямку децентралізації влади та управління гальмується як шляхом 
зволікання прийняття відповідних законодавчих актів, так і шляхом фактичного обмеження 
прав органів місцевого самоврядування, що не відповідає світовим тенденціям зміцнення 
основ місцевого самоврядування.  

Головним індикатором стану держави є бюджетна система країни. Бюджетна система – 
це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 
економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована 
нормами права[1]. В основу формування бюджетної системи України покладено Конституцію 
України та Бюджетний кодекс України, прийнятий у червні 2001 року Верховною Радою 
України.  

Уже сьогодні існує повне розуміння необхідності подальшого поступального розвитку 
бюджетної системи України з метою її гармонізації з міжнародними та європейськими 
стандартами управління бюджетними коштами та наближення практики національного 
бюджетування до передового зарубіжного досвіду. 

Серед стратегічних напрямів розвитку бюджетної системи варто виділити такі: 
—подальше посилення фінансової основи бюджетів місцевого самоврядування 

шляхом об'єднання територіальних громад сіл, селищ і міст із метою створення 
повнофункціональних об'єднань громад із закріпленням за ними достатнього фінансового 
ресурсу для надання ними якісних суспільних послуг відповідно до державних соціальних 
стандартів. За європейськими нормами первинна територіальна одиниця має налічувати не 
менше 100 тис. мешканців. Керуючись такими принципами, країни, що вступали до ЄС, 
проводили адміністративно-територіальні реформи шляхом укрупнення територіальних 
одиниць[3]; 

—впорядкування системи діючих податкових пільг, що надаються за галузевою і 
професійною ознаками, та вирівнювання податкового навантаження за видами економічної 
діяльності, відмова від практики надання центральними органами виконавчої влади пільг, що 
зменшують доходи місцевих бюджетів на виконання власних повноважень, у зв'язку з чим не 
існуватиме потреби в наданні державою коштів на компенсацію таких втрат доходів місцевих 
бюджетів; 

—запровадження повноцінного середньострокового бюджетного планування в розрізі 
головних розпорядників бюджетних коштів і бюджетних програм на рівні державного й 
місцевих бюджетів як результат затвердження трирічних бюджетів, що буде реальним 
кроком до підвищення ефективності видатків бюджету та якості бюджетної політики в цілому; 

—повномасштабне застосування програмно-цільового методу при плануванні й 
виконанні бюджетів усіх рівнів із організацією бюджетного процесу в жорсткій прив'язці до 
пріоритетів соціально-економічного розвитку, а також із широким практичним застосуванням 
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оцінки ефективності бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу та процедур 
звітування розпорядників бюджетних коштів перед відповідними органами влади і 
громадськістю про використання бюджетних коштів; 

—застосування єдиних підходів до управління державними коштами в частині коштів 
фондів загальнообов'язкового державного соціального й пенсійного страхування та 
державних підприємств на основі принципів управління бюджетними коштами; 

—завершення податкової реформи і прийняття Податкового кодексу, що має 
забезпечити формування прогнозованої, раціональної податкової політики, сприяти 
економічному зростанню, створити єдине правове поле діяльності суб'єктів господарювання, 
поліпшити якість планування доходів бюджетів та збільшити обсяги надходжень бюджету; 

—проведення системних структурних реформ у соціальній сфері, зокрема, найбільш 
назрілою й актуальною для суспільства є реформа охорони здоров'я, в основу якої має бути 
покладено перехід до обов'язкового медичного страхування, перегляд бюджетних 
видаткових повноважень у цій сфері, у тому числі за рівнями бюджетів; 

—розробка й затвердження державних соціальних стандартів для всіх сфер надання 
послуг, гарантованих державою, Автономною Республікою Крим і органами місцевого 
самоврядування, виходячи з мінімальних потреб і можливостей суспільства на конкретному 
етапі його розвитку, планування на їх основі видатків бюджету, в тому числі міжбюджетних 
трансфертів; 

—перегляд чинної системи надання соціальних пільг і привілеїв та перехід до адресної 
соціальної підтримки найменш забезпечених і найуразливіших верств населення з огляду на 
фінансові можливості щодо здійснення таких заходів на середньо- й довгострокову 
перспективи; 

—перегляд бюджетних правил стосовно здійснення видатків бюджету відповідно до 
розподілу бюджетних асигнувань за періодами бюджетного року згідно з бюджетною 
класифікацією з розширенням повноважень розпорядника бюджетних коштів одночасно з 
посиленням його відповідальності; 

—перегляд рішень щодо адміністративно-територіального підпорядкування сіл, селищ і 
міст ралам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (за 
радянських часів і роки незалежності України за рішеннями законодавчих органів радам міст 
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення підпорядковано 220 
сіл, селиш і міст); 

—перегляд видаткових повноважень держави й органів місцевого самоврядування 
відповідно до чіткого законодавчого розмежування делегованих і власних повноважень 
органів місцевого самоврядування із внесенням змін до Конституції України та законів 
України, зокрема законів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні 
адміністрації"; 

—встановлення чітких прозорих вимог щодо проведення капітальних інвестицій за 
рахунок бюджетних коштів та надання державної фінансової підтримки суб'єктам 
підприємницької діяльності на інвестиційний розвиток; 

—розширення інструментів управління бюджетними коштами із застосуванням методів 
аналізу та прогнозування рівня надходжень і витрат бюджету протягом бюджетного періоду; 

—розвиток внутрішнього ринку цінних паперів із метою мінімізації боргових ризиків та 
оптимізації співвідношення обсягів внутрішнього й зовнішнього боргу. 

Перелічені напрями є основними завданнями щодо стратегічного розвитку бюджетної 
системи, які надалі будуть уточнюватись та розширюватись відповідно до актуальних 
завдань сучасності й основних тенденцій розвитку суспільства в майбутньому. 

Висновки з проведеного дослідження. У результаті проведеного дослідження 
виявлено, що бюджетна система – є основною ланкою економіки країни, зокрема, бюджет 
виступає дієвим інструментом державного регулювання економічного розвитку. 

У бюджетній системі України постійно виникають відносини між бюджетами різних 
рівнів і видів. На сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України є дуже 
актуальним, оскільки фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов 
незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення 
рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; 



  ФФІІННААННССООВВОО--ККРРЕЕДДИИТТННАА  ССИИССТТЕЕММАА       
 
 

 163 

фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню суспільними послугами 
шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з найнеобхіднішими місцевими 
потребами. 

Тому як вихідний захід в удосконаленні організації бюджетної системи необхідно 
оптимізувати розміри адміністративно-територіальних одиниць в Україні, а також налагодити 
зв‘язки між Державним і міськими та районними бюджетами. Це сприятиме формуванню 
власної дохідної бази місцевих бюджетів у достатніх розмірах, скороченню обсягів 
міжбюджетного перерозподілу коштів. За таких умов відносини в межах бюджетної системи 
носитимуть характер прямих зв’язків, зайві етапи перерозподілу ресурсів будуть обмежені, 
що програмуватиме повноцінну реалізацію прав територіальних громад на місцеве 
самоврядування. 
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Анотація 

У статті визначено сутність бюджету, розглянуто сучасний стан місцевих 
бюджетів у контексті реформування бюджетної системи. Запропоновано основні напрями 
подальшого поліпшення стану бюджетної системи та обгрунтувано необхідність її 
подальшого реформування. Визначено основні зміни до Бюджетного кодексу України та 
деяких інших нормативно-правових актів із бюджетних питань.  

Ключові слова. Бюджет, бюджетна система, доходи, видатки, реформування, 
місцеві фінанси. 

 
Аннотация 

В статье определено сущность бюджета, рассмотрено нынешнее состояние 
местных бюджетов в контексте реформирования бюджетной системы. Предложены 
основные направления последующего улучшения состояния бюджетной системы и 
аргументировано необходимость ее дальнейшего реформирования. Определено 
основные изменения до Бюджетного кодекса Украины и некоторых других нормативно-
правовых актов по бюджетным вопросам. 

Ключевые слова Бюджет, бюджетная система, доходы, расходы, реформирование, 
местные финансы. 

 
Annotation 

The article defines budget of the present state of local budgets in the context of reforming the 
budget system. The basic directions of further improving the budget system and studies need to 
further reform. The main changes to the Budget Code of Ukraine and some other legal acts of 
budgetary matters. 
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ 
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Минуло сім років з дня вступу в дію Закону України «Про 

іпотеку», тобто основного нормативно-правового акту, в якому констатувалася можливість 
запровадження кредитування під заставу нерухомості. Проте, до цього часу через певні 
обставини, в першу чергу економічного, правового і політичного характеру, а також 
всесвітньої фінансової та економчної кризи зазначена можливість не може бути реалізована 
сьогодні. Незважаючи на це ринок нерухомості розвивається, Україна вступила до світової 
організації торгівлі та є невід’ємним елементом процесу глобалізації сучасного 
господарського життя. Тому, незважаючи на вищезгадані проблеми, необхідно шукати нові 
технології та механізми запровадження кредитування під заставу нерухомості або ж речових 
та майнових прав на них. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні положення 
організації іпотечного кредитування та розвитку земельних відносин займають чільне місце у 
працях вітчизняних вчених, зокрема: Саблука П.Т., Дем’яненка М.Я., Федорова М.М., 
Василика О.Д., Лайка П.А., Месселя-Веселяка В.Я., Третяка А.М., Стецюка П.А., Гудзь О.Є., 
Євтуха О.Т. та інших. Недостатньо вивченими залишаються питання організації іпотечного 
кредитування в умовах вступу України до СОТ та глобалізації сучасного господарського 
життя. У працях С. Башлая визначено основні умови ефективного впровадження іпотечного 
кредитування. Розглянуто питання рефінансування іпотечних кредитів, заходи, спрямовані 
на підвищення надійності системи іпотечного кредитування. 

Постановка завдання. Аналіз розвитку фінансового механізму іпотечних відносин, а 
також його удосконалення та побудови національної системи іпотечного кредитування, з 
урахуванням світової фінансової та економічної кризи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Головною причиною багатоваріантності 
у трактуванні даної економічної категорії є те, що іпотечний ринок є динамічним явищем, на 
яке впливають відповідні економічні та фінансові процеси на світових ринках, а тому його 
історичний розвиток, перманентне удосконалення даної системи економічних відносин 
знайшли своє відображення у різних трактуваннях змісту іпотечного ринку. 

Іпотечне кредитування – це сфера довгострокового вкладення капіталу і як будь-який 
механізм інвестування, розрахований на тривалий період часу, стикається в Україні з 
головною проблемою – відсутністю достатньої кількості фінансових ресурсів у населення і, 
як наслідок, в економіці і банківській системі. Таким чином, банківські установи страждають 
від нестачі відносно вільних фінансових ресурсів, а тому мають обмежені можливості в 
наданні довгострокових іпотечних кредитів. Небажання банків вступати у відносини іпотеки 
також пов'язане з відсутністю міцної законодавчої бази, яка могла б повною мірою 
регулювати сферу іпотечних відносин. Така ситуація характерна для нестабільної економіки, 
коли з одного боку населення і юридичні особи недостатньо довіряють комерційним банкам, 
а з іншого боку банки, через важко прогнозовану ситуацію в економіці, не бажають вступати у 
відносини довгострокової іпотеки [1]. 

Ототожнення іпотечного ринку з ринком іпотечних кредитів, характерне для 
початкового етапу, не розкриває його повністю як системну категорію та залишає за його 
межами операції з іпотечними цінними паперами. А його ототожнення з ринком іпотечних 
цінних паперів фактично не враховує операції з видачі та обслуговування іпотечних кредитів, 
без чого не можлива подальша емісія іпотечних інструментів та їх купівля-продаж. Згідно з 
сегментацією та структуризацією фінансового ринку за групою та видами фінансових активів 
ринок нерухомості є сегментом фінансового ринку так само, як ринок капіталу та ринок 
страхування. Іпотечний кредит не завжди має інвестиційний характер (особливо при 
житловій та аграрній іпотеці). Крім того, при іпотечному кредитуванні активно задіяний ринок 
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страхування, ринок цінних паперів, ринок супутніх та допоміжних послуг та інші сегменти 
фінансового ринку, а тому конкретизація сегментів, де виникають дані відносини, на наш 
погляд, недоречна, тому що це може звузити межі іпотечного ринку, залишивши поза його 
межами важливі економічні процеси [2, 3]. 

Для розвитку іпотечного ринку необхідне ефективне функціонування ринку нерухомого 
майна, кредитного та фондового ринку, а також ринків страхування (страхування предмета 
іпотеки є обов'язковим) і супутніх послуг (в сегменті послуг з оцінки майна). Останнім досить 
часто не приділяється належна увага, хоча правильна оцінка предмета іпотеки має вагомий 
вплив на ефективність функціонування іпотечного ринку, адже специфікою даного кредиту є 
те, що його сума визначається у вигляді частки вартості застави [4]. 

Для детальнішої оцінки ситуації розглянемо певні моделі іпотечних відносин. Залежно 
від суб'єкта кредитування іпотечні позики на будівництво житла можна поділити на кредити, 
які надаються безпосередньо власнику майбутнього житла, і кредити, які надаються 
підрядним організаціям. 

У першому випадку, коли іпотечний кредит надається безпосередньо майбутнім 
власникам житла, виникають двобічні відносини іпотеки між майбутнім власником і банком. У 
другому випадку виникають трибічні відносини іпотеки між банківською установою, 
підрядником і майбутнім власником житла. Трибічні відносини іпотеки можуть бути 
побудовані на основі наступних моделей: 

1. Кредитор надає іпотечний кредит підрядчику, погашення якого здійснюють майбутні 
власники, для цього складаються додаткові угоди між майбутніми власниками і банком. В 
даному випадку частина коштів, які поступають від майбутніх власників, акумулюються на 
окремому розрахунковому рахунку підрядчика і складають його прибуток. 

2. Кредитор надає іпотечний кредит підряднику, а підрядник самостійно встановлює 
іпотечні відносини з майбутніми власниками. При цьому власник здійснює виплати по 
кредиту підряднику, а підрядник здійснює погашення іпотечного кредиту з одержаної суми за 
вирахуванням своєї норми прибутку. Цей спосіб більш вигідний для підрядника, оскільки він в 
праві скорочувати терміни надання кредитів власникам, що дає можливість підрядчику 
формувати вільні грошові кошти і використовувати їх в своїй діяльності [5]. 

Структура механізму іпотечного кредитування включає такі основні елементи: суб’єкти, 
об’єкти, процедури кредитування, важелі (стимули, санкції), нормативно-правове 
забезпечення, інституційне забезпечення, інформаційне забезпечення. Дані складові та їх 
характеристики визначаються рівнем розвитку економіки країни. Зв'язок між цими 
елементами можна представити в схематичному вигляді (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура механізму іпотечного кредитування 
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Однак це досить узагальнена схема. Вона не дає можливість ретельно розглянути всі 
процеси, які відбуваються у фінансовому механізмі іпотечного кредитування. Тому ми 
пропонуємо розглянути схему саме фінансового механізму іпотечного кредитування (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема фінансового механізму іпотечного кредитування. 

Однак ця система справедлива тільки для іпотечного кредитування первинного ринку 
нерухомості. Досить часто вчені зазначають, що фактично первинний іпотечний ринок являє 
собою ринок іпотечних кредитів, а вторинний — ринок іпотечних цінних паперів. Проте в 
такому випадку деякі операції з рефінансування іпотечних кредитів залишаються поза 
межами іпотечного ринку, особливо операції за участю позичальника, який також може 
рефінансувати свою заборгованість, залучивши додаткові фінансові ресурси на 
фінансування отриманого кредиту. 

Що стосується структури вторинного іпотечного ринку, то вона суттєво відрізняється в 
частині механізму випуску іпотечних цінних паперів залежно від моделі, покладеної в основу 
національної іпотечної системи, адже від цього залежить механізм здійснення операцій з 
рефінансування іпотечних кредитів за допомогою цінних паперів. Кожна країна має свою 
особливу національну іпотечну систему, яка характеризується певними особливостями 
побудови та функціонування [6]. 

Механізм іпотечного кредитування на вторинному ринку нерухомості передбачає 
наявність спеціального посередника між іпотечним кредитором та інвестором — установи з 
фінансування ліквідності, на яку покладаються функції рефінансування іпотечних кредиторів. 
Дана установа здійснює купівлю іпотечних кредитів (заставних), формує їх пул за 
однорідними ознаками та випускає на основі даних пулів власні іпотечні цінні папери, 
мобілізуючи таким чином кошти для рефінансування. Цей фінансовий механізм іпотечного 
кредитування забезпечує можливість збереження високої ліквідності іпотечних кредиторів 
шляхом сек'юритизації їх активів (рис. 3) [7]. 

Первинний та вторинний іпотечний ринок тісно пов'язані між собою, адже вони є 
елементами єдиної системи: зростання операцій на первинному ринку призводить до 
активації процесів на вторинному ринку, збільшує попит на операції з рефінансування 
іпотечних кредиторів, а це, в свою чергу, сприяє розширенню сукупного портфелю іпотечних 
кредитів. При цьому розмір дохідності іпотечних інструментів вторинного ринку є 
вирішальним фактором на встановлення ефективної ставки відсотків за іпотечною позикою. 
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Рис. 3 Фінансовий механізм іпотечного кредитування вторинного рину 

нерухомості. 
 
Аналіз ринку іпотечного кредитування в 2009 р. показує динаміку розвитку обсягів 

іпотечного портфеля комерційних банків порівняно з попередніми роками. Порівняно з 2008 
р. обсяг іпотечного портфеля в 2009 р. зменшився на 4,26 млрд. грн., або на 3,8%. Так, 
станом на 01.01.2010 р. сукупний іпотечний портфель досяг позначки 104,8 млрд. грн. (або 
9% від ВВП країни). Але щодо ринку країн Європи, де частка іпотечного портфеля 
досягатиме 40% від рівня ВВП, в Україні даний показник не є ще досить вагомим. 

 

 
Рис. 4. Структура заборгованості за іпотечними кредитами на 01.01.2010р., %. 
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У ІV кварталі 2009 р. склад основних банків-іпотечних кредиторів майже не змінився. 
Частки лідерів ринку були такими: «Укрсиббанк» – 18%, «Райффайзен Банк Аваль» – 
11,9%, «Укрсоцбанк» – 11,7%, «ОТП Банк» – 11,4%, «Надра Банк» 6,9%. Іпотечний ринок 
України залишається дуже концентрованим. Так, за станом на кінець минулого року сукупна 
частка п’яти банків-лідерів дорівнювала 59,9% іпотечного ринку (наприкінці 2008 р. – 
78,3%), а частка десяти банків-лідерів – 78,34% (наприкінці 2008 р. – 80,1%) [8]. 

Висновки з проведеного дослідження. Проведені дослідження фінансового 
механізму іпотечного кредитування дозволяють зробити наступні висновки: 

1. В Україні виник первинний і сформований розгалужений вторинний ринок житла, які 
характеризуються такими ознаками: значні регіональні дисбаланси; зростання цін, 
обумовлене незадоволенням платоспроможного попиту на житло заможних верств 
населення, трудовою міграцією, збільшенням витрат на будівництво; наявність 
спекулятивних операцій за відсутності більш ефективних альтернативних напрямків 
вкладання коштів; різний ступінь врівноваження попиту і пропозиції на різні класи 
нерухомості. 

2. Необхідно запровадити сучасні інститути акумулювання фінансових ресурсів на цілі 
іпотечного кредитування: 

− посилити норми Закону України «Про іпотечні облігації» щодо захисту прав власників 
іпотечних облігацій, створити додаткові умови забезпечення виконання функцій управителя 
іпотечним покриттям; 

− з метою розвитку вторинного іпотечного ринку стимулювати діяльність 
інституціональних інвесторів, для чого встановити нормативи формування резервів 
страхових компаній і пенсійних фондів іпотечними облігаціями, емітованими Державною 
іпотечною установою. 

3. Для удосконалення фінансового механізму іпотечного кредитування необхідно 
залучати такі фінансові інструменти, як іпотечні облігації. Забезпечені іпотечні облігації 
мають стати пріоритетним фінансовим інструментом для акумуляції коштів на вторинному 
іпотечному ринку. 

В даному дослідженні не знайшло відображення питання сек’юритизації іпотечних 
активів, як один із методів розвитку фінансового механізму іпотечного кредитування. 
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Запропоновано напрямки розвитку механізму кредитування, які необхідні для іпотечного 
ринку України. 

Ключові слова: фінансовий механізм, іпотечне кредитування, іпотека, 
рефінансування, кредитор, позичальник, іпотечний ринок. 

 
Аннотация 

В работе рассматривается сущность и значение финансового механизма 
ипотечного кредитования, дана оценка существующего финансового механизма 
ипотечного кредитования. Предложены направления развития механизма кредитования, 
которые необходимы для ипотечного рынка Украины. 

Ключевые слова: финансовый механизм, ипотечное кредитование, ипотека, 
рефинансирование, кредитор, заемщик, ипотечный рынок. 

 
Annotation 

The article is considered the essence and the means of the financial mechanism of mortgage 
lending, and assessed the existing financial mechanism of mortgage lending. A direction of lending 
mechanism necessary for the mortgage market in Ukraine. 

Key words: financial mechanism, mortgages, mortgage refinancing, the lender, the borrower, 
the mortgage market. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВІТАЄМО! 
 

ВІДДІЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ І 
ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ - 5 РОКІВ 
 

З метою поглиблення просторово-економічного вивчення 
територіальних суспільних систем – регіонів, адміністративних районів, 
міських та сільських поселень у липні 2005 року за ініціативи академіка 
НАН України, директора Інституту регіональних досліджень НАН України 
М.І. Долішнього було створено відділ територіальних суспільних систем і 
просторового розвитку, який очолила д.е.н., проф. Любов Теодорівна 
Шевчук. До роботи у відділі були залучені обдаровані молоді науковці, які 
систематично підвищують свою кваліфікацію (к.е.н., с.н.с. Я.В. Шевчук, 
к.е.н., с.н.с. А.В. Шевчук, к.е.н., с.н.с. Мельник М.І., к.е.н., м.н.с. 
О.І. Шевчук, к.е.н., н.с. С.Д. Щеглюк, к.е.н., м.н.с. О.В. Кушнірецька, 
к.е.н., м.н.с. М.В. Гомонай-Стрижко, м.н.с. Л.П. Казьмір, інженер                 
Р.Є. Яремчук).   

Протягом 2005-2009рр. колективом відділу під керівництвом д.е.н., 
проф. Л.Т. Шевчук виконано п’ять бюджетних, три госпдоговірні та дві 
конкурсних теми (гранти для молодих вчених НАН України). Завідувач 
відділу активно і ретельно здійснює підготовку молодих науковців. Так, 
молоді фахівці відділу неодноразово отримували визнання та нагороди. 
Зокрема, Андрій Шевчук та Світлана Щеглюк у складі авторського 
колективу нагороджені у 2009 р. Премією Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних досліджень 
та наукових розробок за цикл наукових праць під загальною назвою 
«Інноваційні та інформаційно-технологічні домінанти активізації 
соціально-економічного розвитку регіону». 

У 2008 р. Любов Теодорівна Шевчук була нагороджена Почесною 
грамотою Президії Національної академії наук України, а у 2009 р. – 
премією для відомих учених і знаних фахівців за вагомий науковий 
доробок, який сприяє прискоренню соціально-економічних перетворень та 
розвиткові науки в регіоні, державі Львівської облдержадміністрації та 
Львівської обласної ради для працівників наукових установ НАН України 
та вищих навчальних закладів Львівської області. Серед відзнак молодих 
учених слід відмітити нагородження у 2006 р. золотою медаллю 
Української федерації вчених за перспективні наукові дослідження в галузі 
гуманітарних наук Мар’яни Мельник; у 2005 р. отримував стипендію 
Львівської обласної ради Ярослав Шевчук, а Мар’яна Гомонай-Стрижко у 
2009 р. була нагороджена премією для талановитих молодих вчених і 
спеціалістів Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради 



для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних 
закладів Львівської області. Стипендіатами Стипендії Президента України 
для талановитих молодих вчених були у 2007-2008 рр. Андрій Шевчук та у 
2008-2010 рр. – Світлана Щеглюк.  

Колектив відділу веде активну видавничу діяльність, результатом 
якої є три колективні та десять одноосібних монографії, п’ять навчальних 
посібників, чотири тематичні збірники наукових праць («Соціально-
економічний розвиток регіону: діагностика, стратегія, управління»; 
«Структурна трансформація територіальних суспільних систем»; 
«Інноваційний розвиток регіональних суспільних систем»; «Суспільно-
політичні та соціально-економічні процеси в регіонах»). 

За п’ять років співробітниками, аспірантами та здобувачами відділу 
захищено одинадцять кандидатських дисертацій. Визнання і популярність 
Львівської школи регіоналістики та її провідного лідера Л.Т. Шевчук 
підтверджує широка географія здобувачів, аспірантів та докторантів 
відділу: АР Крим, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, 
Львівська, Полтавська, Миколаївська, Хмельницька області.  

З 2007 року розпочалася наукова співпраця ПВНЗ «Університет 
економіки і підприємництва» (м. Хмельницький) з Інститутом 
регіональних досліджень НАН України, завдячуючи директору, д.е.н., 
професору В.С. Кравціву. Така співпраця, без перебільшення, стала 
плідною. Це і спільно проведені 3 Всеукраїнські науково-практичні 
конференції 2007-2009р.р., і підготовка в аспірантурі Інституту 
регіональних досліджень молодих науковців Університету економіки і 
підприємництва, а також успішний захист дисертації ст. викладача УЕП 
Л.М. Кравчук під керівництвом д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук. Хочеться вірити, 
що наша співпраця продовжуватиметься й надалі, інтелектуально 
збагачуючи колективи закладів. 

Щиро вітаємо колектив відділу та його керівника д.е.н., проф. Любов 
Теодорівну Шевчук із 5-ою річницею та бажаємо невичерпної творчої 
енергії, нових звершень, ще більших наукових здобутків, віри у власні 
сили та натхнення у праці! 
 

Ректорат ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» 
 та редколегія журналу 
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Новини наукового життя 

Підсумки Всеукраїнських економічних науково-практичних 
Інтернет – конференцій 

 
Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, входження країни у 

світове співтовариство вимагають значного підвищення творчого потенціалу і 
конкурентоспроможності молодого покоління українських громадян. Творчі 
пошуки та здобутки учасників Всеукраїнських науково-практичних 
Інтернет – конференцій “Проблеми, напрями і механізм забезпечення 
сталого розвитку суб’єктів національної економіки” (6-7 травня 2010року) 
та “Формування  конкурентоспроможного середовища для досягнення 
світових параметрів факторіальних і результативних показників 
виробництва” (24-25 червня 2010року) мають велике значення не лише для 
наукового духу, що панує у ВНЗ, а й в цілому всієї творчої громади регіону. 
Сподіваємось, що у фундаменті наукового прогресу, національного 
становлення, українського державотворення закладена ними наукова творча 
цеглина буде досить вагомою. 

Наука як сфера, що пророкує нові знання та освіта як сфера, що 
оприлюднює знання і, насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини, 
є найбільш пріоритетними суспільними сферами сьогодення. Зрозуміло, що 
тільки та країна, яка визнала пріоритетним розвиток цих сфер і спромоглася 
його забезпечити, може претендувати на гідне місце у світовому співтоваристві, 
бути конкурентоспроможною.  

Наукові знання потрібні не лише у новітніх технологіях, виробництві, 
послугах, але й у не менш важливих процесах державотворення, входження в 
Міжнародну спільноту країн ЄС. 

Всеукраїнські науково-практичні Інтернет – конференції були організовані 
та проведені спільними зусиллями Тернопільського інституту 
агропромислового виробництва  НААНУ, Інституту економіки, технологій і 
підприємництва та Університету економіки і підприємництва. 

Більше 100 викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-
дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, студентів 
представили свої наукові здобутки на конференцій. Географія  учасників 
конференцій досить широка – це представники Києва, Кременчука, 
Хмельницького, Запоріжжя, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Рівного, 
Вінниці, Житомира, Луганська, Чернівців, Умані, Миколаєва, Донецька, 
Дніпропетровська, Харкова та ін. 

Матеріали Всеукраїнських науково-практичних Інтернет – конференцій 
висвітлювались на web-сайті www.conftiapv.at.ua в дні проведення 
конференції, а також надруковані у двох збірниках, кожен з яких вийшов 
тиражем 300 примірників. Тези конференцій охоплюють ряд надзвичайно 
важливих питань: проблеми управління національним господарством; 
економіка і менеджмент підприємств; бухгалтерський облік, аудит і аналіз; 
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теорія і практика маркетингу і логістики; фінанси і грошовий обіг; економіка 
природокористування; екологізація економічного розвитку галузей і 
підприємств; інноваційно-інвестиційний менеджмент; формування 
конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції; удосконалення земельних 
відносин і збереження продуктивного потенціалу землі; використання 
потенціалу дрібних селянських господарств; підвищення ефективності 
функціонування фермерських господарств; державне регулювання і підтримка 
розвитку сільського господарства; розвиток сервісного забезпечення сільського 
господарства; розвиток транскордонного співробітництва; 
конкурентоспроможність територій; вирішення демографічних проблем; 
стратегічне планування розвитку економіки; ресурсо-енергозберігаючі 
технології виробництва; використання біотехнологій для виробництва 
біопалива і екологічної продукції; ландшафтно-рекреаційний розвиток 
сільських територій і аграрного туризму; становлення і розвиток туристичного 
бізнесу; кластеризація економіки; оптимізація структури і розмірів 
підприємств. 

Оргкомітет дякує усім учасникам, які долучились до обговорення 
важливих економічних проблем. Ми віримо, що небайдужа наукова 
громада України, яка впевнено крокує у третє тисячоліття, покладає 
неабиякі сподівання на створення європейського життєвого рівня, 
належних умов самореалізації особистості, впевненості у завтрашньому 
дні. 

 
Підготувала проректор УЕП Капітанець С.В. 
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НААНУ 
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
організовують 

науково-практичні Інтернет – конференції 
Дата 

конференції 
Тема  

конференції 

14-15 жовтня 2010 р. 
ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ЗАСАДИ МАКСИМАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ 

9-10 грудня 2010р . ВАЖЕЛІ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
На конференцію приймаються матеріали: 

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, 
слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств і комерційних фірм, фінансових та інших установ, чия діяльність має 

відношення до тематики конференції 
 

В розрізі тематики конференцій заплановано висвітлення наступних питань: 
1. Проблеми управління національним господарством 
2. Економіка і менеджмент підприємств 
3. Бухгалтерський облік, аудит і аналіз 
4. Теорія і практика маркетингу і логістики 
5. Фінанси і грошовий обіг 
6. Економіка природокористування  
7. Екологізація економічного розвитку галузей і підприємств 
8. Інноваційно-інвестиційний менеджмент 
9. Формування конкурентоспроможного ринку ресурсів і продукції 
10. Удосконалення земельних відносин і збереження продуктивного потенціалу землі. 
11. Використання потенціалу дрібних селянських господарств 
12. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств 
13. Державне регулювання і підтримка розвитку сільського господарства 
14. Розвиток сервісного забезпечення сільського господарства 
15. Розвиток транскордонного співробітництва 
16. Конкурентоспроможність територій 
17. Вирішення демографічних проблем  
18. Стратегічне планування розвитку економіки 
19. Ресурсо-енергозберігаючі технології виробництва  
20. Використання біотехнологій для виробництва біопалива і екологічної продукції 
21. Ландшафтно-рекреаційний розвиток сільських територій і аграрного туризму 
22. Становлення і розвиток туристичного бізнесу 
23. Кластеризація економіки 
24. Оптимізація структури і розмірів підприємств 

 
Термін подання матеріалів на конференції завершується відповідно 

8 жовтня , 3 грудня 2010 року. 
Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть висвітлені на web-сайті www.conftiapv.at.ua в 

дні проведення конференції. 
За розглянутими матеріалами будуть розроблені пропозиції для виробництва. 

Матеріали конференції будуть опубліковані окремим виданням, 
яке буде направлене всім учасникам конференції. 
Умови участі в конференції та публікації тез 
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1. Форма участі в конференції: заочна. 
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 
4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на 
участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; 
Tezy_Ivanov; Kvytanciya_Ivanov. 
5. Відшкодування витрат за проведення конференції, публікацію і пересилку друкованих матеріалів в сумі 
75 грн. здійснювати поштовим переказом: 

Погребняк Іванні Іванівні 
Тернопільський інститут АПВ 
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027 

 
Вимоги щодо оформлення матеріалів 

 
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – дві особи. 
3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати; 
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. 
6. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
7. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), вчений ступінь, вчене звання, посада, 
назва установи, місто. 
8. Нижче–через один інтервал–назва доповіді (великими жирними літерами по центру). 
9. Нижче–через один інтервал–текст доповіді (тез). 
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. 
11. В кінці тексту через один інтервал наводяться література. Посилання на літературне джерело 
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 
13. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 
14. За бажанням, учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації у науково-
виробничому журналі „Інноваційна економіка”, що включений у перелік фахових видань, напрям 
„економічні науки”. 

 
Заявка 

на участь в науково-практичній конференції на тему 
„______________________________________”, яка відбудеться „___” __________ 2010 р. 

 
Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________ 
Наукова ступінь, вчене звання __________________________________________ 
Місце роботи, посада (навчання)  ________________________________________ 
Назва доповіді _______________________________________________________ 
Поштова адреса ______________________________________________________ 
Телефони (мобільний, домашній, робочий) _______________________________ 
E-mail ______________________________________________________________ 
 
Контактна особа: 
Погребняк Іванна Іванівна 
Телефон: 097-709-72-57; 0352-51-31-60 
Факс: 0352-43-61-44 
E-mail: conftiapv@gmail.com  
Web: www.conftiapv.at.ua  
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 Освіта – скарб, 
 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 України серія АВ № 482859 від 
16.09.2009 р. і Правилам прийому на навчання до Приватного вищого навчального закладу «Університет 
економіки і підприємництва» та до Економічного коледжу ПВНЗ «УЕП»  у 2010р. 

Напрям підготовки/ 
Спеціальність 

Рівень 
акред
и 

тації 

Ліцензов
аний 
обсяг 

(денна/ 
заочна) 

Вартість 
навчання 

Перелік предметів, за якими 
проводиться конкурс 

«Економіка і підприємництво» 
5.03050901«Бухгалтерський облік» 50/50 
5.03050401 «Економіка підприємства» 50/50 

укр. мова; географія 

5.03050801 «Фінанси і кредит» 

I 
50/- 

5000 / 3990 
укр. мова; математика 

6.030509 «Облік і аудит» 50/50 
укр. мова та література; історія України;  

географія, або іноземна мова, або 
математика 

6.030504 «Економіка підприємства» 50/50 
6.030508 «Фінанси і кредит» 

II 

50/50 

6500 / 3990 укр. мова та література; математика; 
історія України, або географія, або 

іноземна мова 
7.050107 «Економіка підприємства» 50/50 
7.050104 «Фінанси» 50/50 
7.050106 «Облік і аудит» 

III 
50/50 

6500 / 3690 фаховий вступний екзамен у вигляді 
тестування 

8.050107 «Економіка підприємства» IV 15/- 7535 
фаховий вступний екзамен у вигляді 

тестування; вступний екзамен  з іноземної 
мови у вигляді тестування 

«Менеджмент і адміністрування» 
5.03060101 «Організація 
виробництва» I 50/- 5000 /– укр. мова; географія 

6.030601 «Менеджмент» II 75/75 6500 / 3990 
укр. мова та література; математика; 
історія України, або географія, або 

іноземна мова, або хімія 

«Менеджмент» 
7.050201 «Менеджмент організацій» III 65/75 6500 / 3690 

8.050201 «Менеджмент організацій» IV 10/- 7535 / – 

фаховий вступний екзамен у вигляді 
тестування 

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/- 5000 / – укр. мова; математика 

Денна форма навчання: документи приймаються з 15 липня. 
Заочна форма навчання: документи приймаються з 22 липня. 
В університеті: 

• гуртожиток, їдальня, бібліотека, медичний пункт, спортивний майданчик; 
• працюють довузівські підготовчі курси поглибленого вивчення предметів – укр.мова, математика, 

географія; 
• військова кафедра. Юнаки мають можливість отримати військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу.   

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УНІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМІКИ  І  ПІДПРИЄМНИЦТВА »   
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          Д.М. Хома 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ: Курс лекцій / Д.М. Хома. – Хмельницький, 2010. – 173с. 

У курсі лекцій з дисципліни «Внутрішній аудит»автор звернув 
особливу увагу на передумови виникнення внутрішнього аудиту за 
кордоном і в Україні, предмет, об’єкти, методичні прийоми, принципи, 
класифікацію внутрішнього аудиту, його організацію. Також детально 
висвітлено внутрішній аудит господарських процесів підприємства: 
постачання, виробництва, реалізації продукції, інвестування. Окремо 
досліджувався внутрішній аудит процесу управління.  
          Запропонована робота розрахована на науковців, викладачів, 
аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, аудиторів, 
бухгалтерів, ревізорів, менеджерів. 

  
 
 
 
 

С.Д. Джерелейко 
ОСНОВИ АУДИТУ: Підручник / С.Д. Джерелейко. – Хмельницький, 2009. – 144с. 
Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 - Г-408 від 19.02.2007 р.) 
  
 

 

      У навчальному посібнику викладені теоретичні та практичні 
аспекти аудиторської діяльності на основі національних та 
міжнародних стандартів аудиту.  
        Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, що вивчають дисципліну „Аудит”, слухачів системи 
закладів післядипломної освіти, аспірантів, а також практичних 
працівників облікового, аудиторського, податкового та фінансового 
профілю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Л.В. Кирик 
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА МЕНЕДЖМЕНТІ: 
Методичний посібник / Л.В. Кирик. – Хмельницький, 2010. – 184с. 
 
 

       У методичному посібнику міститься матеріал про порядок 
виконання, оформлення та захист лабораторних робіт. Викладені 
вказівки спрямовані на застосування інформаційних технологій в 
менеджменті й економіці. Особливу увагу приділено методичним 
рекомендаціям щодо використання статистичних, економіко-
математичних методів під час збирання, обробки, аналізу даних, 
необхідних для прийняття управлінських рішень та аналізу їх 
ефективності. 
     Запропоновані вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальних дисциплін «Інформаційні системи в менеджменті» і 

«Інформаційні системи і технології в економіці» для студентів напрямів підготовки 
«Менеджмент організації» та «Економіка підприємства» 
     Наші книги відповідають навчальним програмам, цікаві та змістовні за викладом 
матеріалу, зручні у користуванні, максимально адаптовані для вивчення навчальних 
дисциплін, доступні за ціною.  Переконайтесь у цьому самі. 

Для довідок: 
29016,  м. Хмельницький, Львівське шосе, 51/2, ПВНЗ «УЕП» 
тел. (0382) 72-82-50, 72-53-84 (вн.127), E-mail: uniep@ukrpost.ua;  

Cайт: www.uniep.km.ua      

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 «УН ІВЕРСИТЕТ  ЕКОНОМ ІКИ  І  П ІДПРИЄМНИЦТВА»   

пропонує сучасні навчальні підручники та посібники, підготовлені 
науковцями університету  

mailto:uniep@ukrpost.ua
http://www.uniep.km.ua


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.) 
 

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;  
• 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); анотація 
українською, російською та англійською мовою (рекомендовано п’ять-шість рядків); ключові слова 
українською, російською та англійською мовою; 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), 
оформлений відповідно до стандартів (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 

  
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, то вони повинні бути компактними, мати назву. 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), рецензія доктора або кандидата економічних наук – для магістрів; відомості про 
авторів на окремому аркуші: адреса, контактний телефон, електронна адреса, місце роботи 
(навчання), посада, вчене звання, науковий ступінь; копія документа про сплату. 

 
V. Пакет документів передається або надсилаються за адресою: 29016,  м. Хмельницький,             

вул. Львівське шосе 51/2, ПВНЗ «УЕП», проректору з науково-методичної роботи.  
 
VI. Відшкодування видавничо-поліграфічних витрат перерахувати поштовим переказом за 

реквізитами: 46027,   м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 12, Тернопільський інститут агропромислового 
виробництва, Довгань Ольга Михайлівна. Помітка: за друк у науково-виробничому журналі «Сталий 
розвиток економіки». 

 
Телефон для довідок: (0382) 72-82-50 (вн.127) або e-mail: s.kapitanets@mail.ru 

mailto:s.kapitanets@mail.ru
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Інституту регіональних досліджень НАН України 


 
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО 


КАПІТАЛУ В ОЦІНЦІ ПРЕДСТАВНИКІВ 
 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ   


 
Постановка проблеми. Реалізація основних напрямів стратегії євроінтеграції на 


основі інноваційних змін в національній економіці базується на використанні інновацій, 
пов’язаних з інтелектом. В нових умовах держава має забезпечити пріоритетний розвиток 
освіти й науки, формування, використання та розвиток людського капіталу як необхідної 
умови зростання рейтингу країни за індексом економіки знань та реального механізму 
забезпечення конкурентоспроможності держави, регіонів, окремого працівника.  


Для України перспектива якісної трансформації суспільства є можливою через 
поєднання політичних, гуманітарних, соціальних, психологічних, макро- і мікроекономічних 
чинників, інституційних та мотиваційних передумов. Саме останні є результатом 
сформованого рівня усвідомлення системи нових цінностей, адекватних вимогам 
постіндустріального суспільства.   


Для розробки дієвих заходів щодо формування й ефективного використання людського 
капіталу необхідно емпірично вивчити та враховувати у практичній діяльності рівень 
сформованості ціннісних орієнтацій носіїв інтелектуального капіталу, визначити мотиви, 
якими вони керуються у своїй трудовій діяльності, наскільки мають можливість реалізувати 
свій потенціал та що цьому перешкоджає. Важливість та науково-практична значимість 
окреслених питань визначає актуальність даної статті.   


Аналіз останніх досліджень. В постіндустріальному суспільстві, в економіці якого 
домінує виробництво послуг, проведення досліджень, зростання ролі системи освіти і 
підвищення якості життя [1], формуються об’єктивні передумови для трансформації системи 
суспільних цінностей. Підвищення матеріального рівня життя створює потенційні передумови 
для становлення нової мотиваційної системи: домінуючі матеріальні стимули виробництва 
матеріальних благ поступаються мотивам самореалізації особистості, нарощення 
інтелектуального потенціалу і максимального його розкриття. Загалом теоретична основа 
побудови  концепції економіки знань, мотиваційні аспекти розвитку людського капіталу 
містяться у працях теоретиків постіндустріального суспільства (Белла Д., Друкера П.,  
Іноземцева В., Кастельса М.,   Нонаки І.,  Портера М.,  Сакайї Т., Санчеза Р., Уайтхіла М., 
Тоффлера Е.), в роботах фундаторів теорії людського капіталу (Т Шульца., Г. Беккера, їх 
послідовників М.Блауга, Дж. Мінцера, Е. Денісона, Дж.Кендрика). В Україні економічним, 
соціальним, соціогуманітарним аспектам побудови інноваційної моделі розвитку, переходу 
до економіки знань  присвячені праці Александрової В.П., Вовканича С.Й.,  Гальчинського 
А.С., Гейця В.М.,   Лапко О.О., Чухна А.А., Семиноженка В.П., інш.   


Новий погляд на життєві цінності людини у суспільстві знань міститься в Доповіді 
ЮНЕСКО «До суспільств знань» [2], в якій  викладена однойменна концепція як нова  модель 
розвитку світового суспільства. Реалізація основних положень та принципів концепції 
передбачає, що в новому суспільстві формуються, будуть витребуваними і посилять свій 
мотиваційний вплив наступні цінності: навчання, творчість, володіння інноваційною 
культурою, інформацією та отриманими знаннями, обмін, взаємодія і спільне  використання 
знань, захист інтелектуальної власності тощо. Усвідомлення нових цінностей (табл.1) в 
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людській діяльності (через потреби та інтереси)  дозволить здійснювати пошук, продукувати, 
обробляти, перетворювати, розповсюджувати і використовувати інформацію для отримання і 
застосування необхідних для розвитку людини знань.  


Таблиця 1 
Характеристика нових цінностей в суспільстві знань [2] 


 
Цінності Особливості прояву 
Знання  Передбачає появу нових способів використання людського капіталу, які базуються на 


переході від традиційних моделей розвитку до моделей, які базуються на знаннях, 
взаємодопомозі, всезагальній участі та забезпеченні зі сторони держави певного обсягу 
«суспільних благ». Нова модель розвитку  забезпечує широку доступність знань, 
стимулює розвиток здібностей кожної людини.  


Інноваційна 
культура 


Нова інноваційна культура виходить за межі поняття технічних інновацій в глобальній 
економіці знань. Про те, що інноваційна культура стає новою цінністю, свідчить її 
розповсюдження в різних сферах (освітній, політичній, ЗМІ, загальнокультурній). Оскільки 
знання будуть постійно морально застарівати, тому  й сама культура не залишатиметься 
постійною.  


Інновація  Для того, щоб стати інновацією, винахід (виробництво нових знань) має 
супроводжуватися дослідженнями, які направлені на полегшення його використання. 
Інновація з’являється тільки тоді, коли підприємець підвищує цінність винаходу у відповідь 
на потреби суспільства. 


Навчання як 
ключова цінність 
суспільства знань 


Феномен навчання має структурувати організацію часу, праці і життя суспільних 
інститутів. Буде змінюватись парадигма навчання: воно буде  продовжуватись все життя, 
а людина перебуватиме в центрі постійного процесу набуття та передачі знань. Такий 
людський вимір знань не заперечує важливості нових інформаційних технологій,  ролі 
вчителів і викладачів у навчальному процесі. Проте повага останніх у суспільстві 
залишається низькою і потребує  конкретних заходів щодо підвищення соціального 
престижу професії, покращення умов праці і збільшення оплати праці.  


Інформація В суспільстві знань кожна людина буде вміти вільно орієнтуватись в потоці інформації, 
розвивати  здібності й набувати досвід вирізняти корисну інформацію від некорисної. 
Інформація є лише тоді цінною, коли вона є свіжою та маловідомою. Інформація не має 
цінності, якщо відсутня можливість її активного використання. На відміну від інформації, 
знання за своєю природою є довговічними, вони примножуються і поглиблюються з 
часом. 


Спільне 
використання 
знань 


Спільне використання знань є наріжним каменем практичної діяльності і цінностей, на 
яких засновано суспільство знань. В сітьових суспільствах можливості обмінюватися і 
ділитися знаннями розширюються, створюються умови для забезпечення всезагальної 
доступності знань. Спільне використання знань є джерелом таких цінностей як відкритість, 
довіра, допитливість, обмін і співпраця, самостійність, ініціативність. 


Демократія  Демократія має бути відкритою для свободи слова для кожного громадянина, а також 
«для примноження просторів обміну і місцевих форумів», що логічно має привести до 
переходу від існуючого суспільного договору, який не враховує потреби та інтереси 
майбутніх поколінь, до договору тривалої дії як форми спільної реалізації будь-якого 
проекту. 


Свобода 
обстоювання 
своєї думки, 
наукового пошуку і 
творчої діяльності 


Для створення суспільства знань не можна обмежитись лише свободою передавання 
інформації; нею необхідно обмінюватись, порівнювати, критикувати, оцінювати, 
осмислювати через науковий і філософський пошук з тим, щоб кожна людина змогла 
продукувати нові знання. 
Без свободи обстоювання своєї думки не може бути ні обміну знаннями, ні публічної 
дискусії. Свобода обстоювання власної думки є гарантією дієвості зв’язків, які об’єднують 
громадян в те чи інше суспільство. 


Соціальний 
капітал 


Соціальний капітал є суспільним благом, існування якого передбачає наявність 
соціального контракту, соціальних норм, соціальних обмінів, певний рівень довіри. В 
економічному сенсі соціальний капітал зменшує витрати на координацію спільної 
діяльності (контракти, формальні правила, бюрократичні процедури замінюються 
відносинами довіри, професійними стандартами, етикою спілкування).  


 
Результати українських досліджень у сфері вивчення ціннісних пріоритетів громадян, як  


значущих орієнтирів в їхньому житті та мотиваційної передумови прогресивних перетворень 
[3], засвідчили сформованість в українському суспільстві певних передумов для формування 
і використання розвитку людського капіталу та елементів людського розвитку. В цьому плані 
показовим є щорічний моніторинг Інституту соціології НАН України (Ручка О.А.), результати 
якого показують тенденцію зміни співвідношення між матеріалістичними   та 
постматеріалістичними  цінностями на користь дуже незначного збільшення останніх. Проте 
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рівень практичної реалізації зазначених передумов сьогодні ще не відповідає стандартам 
європейського рівня життя населення загалом та окремим категоріям населення, серед яких  
помітне місце посідає інтелектуальна еліта.  


Вчені Львівської економічної школи (Семів Л.К., Садова У.Я., Риндзак О.Т.) при 
дослідженні рівня життя населення [4, с.299-321] обгрунтували, що в сучасній ієрархії 
потреб, мотивів, які характеризують рівень життя населення, елементи матеріального 
добробуту є базовими (дослідження проводилось у 2005 р., м. Львів).  Наступний за 
значенням є діапазон цінностей, які визначають формування та використання людського 
капіталу та умов людського розвитку (стану здоров’я, можливостей інтелектуального, 
духовного розвитку, рівня отриманої освіти тощо). Тоді як потреби якісно нового плану, які 
пов’язані із зростанням ролі інформаційно-комп’ютерних технологій, участі людини в обміні 
інформацією посідають останні місця. 


Постановка завдання – виявити ієрархію та пріоритетність цінностей інтелектуальної 
еліти та студентської молоді; з’ясувати на їх основі рівень реалізації основних складових 
творчого потенціалу працівників освіти і науки. 


Виклад основного матеріалу. Для визначення рівня практичної реалізації 
сформованих передумов для розвитку людського капіталу науковцями Інституту 
регіональних досліджень НАН України було проведено експертне опитування представників 
інтелектуальної еліти та студентської молоді  Західного регіону України (Львівська, Івано-
Франківська, Закарпатська обл., 2007 р.). Оцінка значущості й задоволеності системою 
цінностей як домінуючих мотивів науково-дослідної, освітньо-наукової та навчальної 
діяльності були здійснені серед працівників академічних установ і вищих навчальних 
закладів та студентів ВНЗ. Було опитано 138 респондентів – експертів, які представляють  
наукову та освітянську еліту (31 працівник установ Академії наук України та 107 працівників 
ВНЗ), та понад 300 студентів.   


Розподіл відповідей експертів щодо значущості системи цінностей показав, що  в 
діапазоні від кожного третього до кожного шостого з десяти експертів дуже високою є 
значущість постматеріалістичних цінностей та основних (матеріалістичних) цінностей: стан 
здоров’я (66,7%),  рівень отриманих знань (52,2%), рівень отриманої освіти (50,0%), рівень 
власної духовності і моралі (42,8%), можливості інтелектуального, духовного розвитку 
(39,9%), особиста безпека суспільства, безпека праці (39,9%), умови професійної творчої 
самореалізації (39,1%), стан довкілля (37,7%), участь в обміні інформацією, її 
розповсюдженні (36,2%), соціальна захищеність (34,8%), житлові й побутові умови (33,4%), 
доступ і використання ІКТ (32,6%).  


На шкалі значущих цінностей градацію „висока” , яку підтримали більше, ніж половина 
експертів, посіли передусім базові (матеріалістичні) комунікаційні, професійні та духовні 
цінності, а саме: житлові й побутові умови (59,4%), суспільне визнання й повага оточуючих 
(59,4%), можливість спілкуватися з родичами, друзями (58,0%), можливості кар’єрного, 
професійного зростання (56,5%), можливості відпочинку, культурного розвитку (53.6%), 
умови праці, оснащеність робочого місця (54,6%), прояв ініціативи, свобода творчості 
(54,3%), доступ і використання ІКТ (51,4%).  


Звертає увагу, що для майже кожного п’ятого з представників інтелектуальної еліти 
незначними виявились окремі ліберально–демократичні та матеріальні цінності, передусім ті, 
що пов’язані із  удосконаленням громадянських форм управління суспільством (23,2%), 
захистом інтелектуальної власності (22,5%), рівнем матеріального забезпечення (18,8%). Це 
ще раз підтверджує наявність в суспільстві низького рівня розвитку інститутів громадянського 
суспільства, низького рівня захисту інтелектуальної праці, а також вказує на диференціацію 
українського суспільства за критерієм  доступу до знань. Адже для економіки знань 
важливим стає забезпечення відповідності економічного та правового середовища умовам 
створення й поширення знань у різних сферах економічної діяльності. Зокрема, мають бути 
законодавчо визначені механізми фінансування інноваційних проектів, забезпечення доступу 
всіх категорій населення до отримання вищої освіти та підвищення кваліфікації,   
дотримання права на інтелектуальну власність тощо.  


В контексті забезпечення дієвості інституціональних, інфраструктурних механізмів 
інтелектуально-інноваційного розвитку України міцність фундаменту економіки знань 
визначається створенням ефективної системи охорони інтелектуальної власності. В аспекті 
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ефективного використання людського капіталу це означає: передусім появу  нових робочих 
місць, які вимагають висококваліфікованих працівників, які володіють навиками 
концептуально мислити; ефективне використання інтелектуального капіталу; формування 
реального механізму протидії “вимиванню”, нерегульованого відтоку за кордон вчених, 
науковці, дослідників; припинення процесів падіння життєвого рівня інтелектуальної еліти 
тощо.  


У новій економіці знання матимуть статус одного із основних ресурсів влади. Успіх у 
політиці і бізнесі визначається умінням керівників використовувати цінну інформацію, 
маніпулювати нею. Основною формою у боротьбі за владу, на думку О.Тоффлера, стає 
боротьба за нові джерела знання,  а сила і багатство втрачають свій традиційний вплив [5, 
с.220]. Владні амбіції є дуже високою цінністю для 6,5% експертів та високою цінністю  для 
кожного п’ятої особи, тоді як для 40% респондентів їхня значущість є низькою. (наслідок  
кадрової кризи, відсутності моделі стратегічного розвитку України, пасивної позиції науковців 
у виробленні дієвих рецептів виходу з кризи тощо). 


Дослідження виявили суттєвий розрив між високим рівнем значущості базових та 
новітніх цінностей для представників інтелектуальної еліти та рівнем задоволеності цими 
цінностями (рис.1). Площину між кривими, які описують рівень значущості цінностей 
представників інтелектуальної еліти та рівень задоволеності цими цінностями, можна 
інтерпретувати як нереалізований людський капітал. Такі важливі постіндустріальні цінності, 
як участь в обміні інформацією, її розповсюдженні та доступ і використання ІКТ,  то вони - в 
середині рейтингового ряду, поступившись особистій безпеці в суспільстві, безпеці праці. 
Замикають побудований рейтинг такі  цінності як захист інтелектуальної власності, 
удосконалення громадянських форм управління, владні амбіції. 
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Рис.1.Ранг значущості та ранг задоволеності  системою цінностей (експерти)  [6] 
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Порівняння на одному графіку рангів значущості та задоволеності цінностями показує, 


що найбільшу відповідність мають: рівень отриманої освіти (верхня частина рейтингу), 
доступ і використання ІКТ, можливість спілкування з родичами, друзями, суспільне визнання, 
повага оточення (середина рейтингу), можливість кар’єрного, професійного зростання, 
владні амбіції (нижні рангові позиції). Тобто найвищу кореляцію значущості та задоволеності 
цінностями мають ті з них, які відповідають специфіці освітньої й наукової діяльності наших 
експертів, а також ті, які є найбільш поцінованими у сфері духовного життя українського 
суспільства. 


Суттєве розходження між рангами задоволеності та значущості стосується цінностей: 
особиста безпека і безпека праці; стан навколишнього середовища; стабільність соціально-
економічної та політичної ситуації; удосконалення громадянських форм управління 
суспільством. Щодо таких важливих для нового суспільства цінностей, як можливість 
інтелектуального, духовного розвитку, умови професійної, творчої самореалізації, участь в 
обміні інформацією, прояв ініціативи, свободи творчості, захист інтелектуальної власності, 
розрахунки показують значні відхилення рейтингових оцінок рівня значущості та рівня 
задоволеності ними в наших експертів. 


Упорядкувавши цінності, які є важливими для студентської молоді (рис.2), отримуємо, 
що серед її переважної частини основними домінантами стали здоров’я, освіта, кар’єра, 
міцна сім’я.  
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Рис.2. Ранг значущості та ранг задоволеності  системою цінностей (студенти)  [6] 
Щоб зберегти цю тенденцію, необхідно створити умови для створення рівних стартових 
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умов для самореалізації молодих людей. Також пріоритетними для студентства виявились 
цінності сімейного благополуччя, стану довкілля, що вказує на традиційно високу ролі сім’ї в 
українському суспільстві, значимість виховання, культури, моральності, усвідомлення 
загрози екологічних небезпек для людства, зв’язку екологічних проблем та якості життя 
тощо. І лише після них на шкалі цінностей, які є важливими для формування людського 
капіталу, посіли знання, освіта, а саме: освітня підготовка, професійне зростання, доступ до 
ІКТ.  


Не може не викликати занепокоєння той факт, що така важливі постіндустріальні 
цінності як участь в обміні інформацією, її розповсюдженні та можливість брати участь у 
студентському самоврядуванні опинились в кінці рейтингового ряду. Це вказує на те, що у 
студентському середовищі зазначені цінності не є достатньо витребуваними, що зумовлене 
обмеженими можливостями  студентів брати участь в академічних обмінах, грантах тощо,  а 
також з тим, що чинна система забезпечення рівного доступу та якості освіти має ще не 
дотягує до європейських стандартів. У зв’язку з входженням України у Болонський процес 
можна очікувати зміни на краще у пріоритетності зазначених цінностей.  


Висновки з проведеного дослідження. Узагальнення результатів дослідження та 
їхнє проектування на аспекти розвитку людського капіталу дозволяє зробити висновок про 
те, що у представників інтелектуальної еліти в умовах трансформації українського 
суспільства спостерігається нереалізований потенціал таких складових людського капіталу 
як: інтелект, ерудиція; креативність; соціально-інформаційна інтерактивність (мотиви 
соціально-інформаційної взаємодії). Тому реалізація Стратегії інноваційного розвитку 
України на період до 2020 року потребує розроблення нових механізмів розвитку людського 
капіталу на всіх рівнях – національному, регіональному, особистісному. 


При напрацюванні пропозицій щодо вдосконалення формування людського капіталу 
студентства доцільно врахувати певну особливість постматеріальної мотивації [1]. 
Постматеріалістами стають ті особи, які з раннього віку користувалися всіма матеріальними 
благами. Оскільки людські цінності мають здатність бути усталеними і рідко змінюватися, то 
для людей, які з дитинства прагнули до економічного успіху, постматеріальні цінності рідше 
ставляться за мету.  Тому в Україні потрібно проводити комплекс заходів виховного 
характеру, які послідовно забезпечили б у підростаючого покоління набуття системи 
цінностей, адекватних постіндустріальному етапу розвитку суспільства. Мова  йде про: 
посилення духовного компоненту в освітньо-виховній діяльності у всіх ланках освіти; 
виконання ЗМІ освітньо-просвітницької ролі з врахуванням реалій інноваційної економіки; 
підвищення рівня та якості життя населення відповідно до якості життя в європейських 
країнах. Лише за таких умов відзначені вище постматеріалістичні цінності  поступово 
посідатимуть вищі рейтингові місця щодо їхньої значимості, а такі структурні елементи 
людського капіталу молоді як прагнення людини ділитися інформацією і знаннями, прагнення 
до влади, здатність постійно вчитися  зможуть бути реалізованими в українському 
суспільстві.   
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Анотація 


Оцінено рівень значущості й рівень задоволеності системою нових цінностей 
представників інтелектуальної еліти та студентської молоді; визначено рівень 
практичної реалізації сформованих передумов для розвитку основних складових творчого 
потенціалу людського капіталу. 


Ключові слова: цінності, людський капітал, економіка знань, інтелектуальна еліта, 
студентська молодь.  


 
Аннотация 


Осуществлено оценку значимости и уровня удовлетворенности системой новых 
ценностей представителей интеллектуальной элиты и студенческоц молодежи, 
определено уровень практической реализации сформированных предпосылок для 
развития основных составляющих творческого потенциала человеческого капитала. 


Ключевые слова: ценности, человеческий капитал, экономика знаний, 
интеллектуальная элита, сткденческая молодежь. 


. 
Annotation 


The level of meaningfulness and level of satisfaction is appraised by the system of new 
values of representatives of intellectual elite and student young people; certainly level of practical 
realization of the formed pre-conditions for development of basic constituents of human capital. 


Key words: values, human capital, economy of knowledge, intellectual elite, student young 
people. 
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АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 


ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
 


Постановка проблеми. Сучасні дослідження аграрної сфери доводять, що одним із 
основних ресурсів виходу аграрних формувань з кризи є об’єднання їхніх зусиль на основі 
агропромислової інтеграції. Агропромислова інтеграція являє собою процес об’єднання 
матеріально-майнових баз, науково-технічних потенціалів, фінансових, трудових, 
інформаційних, земельних ресурсів тощо з метою одержання більшого соціально-
економічного ефекту.  


Аналіз останніх досліджень. По своїй суті, для аграрного сектору інтеграція є 
природною. Вчений аграрник В.Г. Андрійчук [1, с. 45] розглядає агропромислову інтеграцію в 
контексті капіталізації сільського господарства. Він виділяє декілька відокремлених за своїм 
значенням понять в методології інтеграційних процесів та відносин. Так, зокрема, він звертає 
увагу на відмінність понять агропромислової та вертикальної інтеграції, а також кооперації та 
горизонтальної інтеграції. 


Інтеграційні зусилля в аграрній сфері не завжди реалізуються в межах 
агропромислового комплексу, в окремих випадках спостерігається вливання капіталу в 
сільське господарство із інших, технологічно не пов’язаних галузей економіки. Такий тип 
інтеграції В.Г. Андрійчук називає конгломеративною вертикальною інтеграцією.  


Одним із принципово важливих питань агропромислової інтеграції, як вважає 
В.С.Шовкалюк [2, с. 34], є питання мотивів її здійснення з боку зовнішніх інвесторів. 
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Розуміння таких мотивів є важливим, оскільки дає можливість давати аналіз щодо 
стратегічних намірів і надійності входження таких інвесторів в аграрний бізнес, а також 
оцінювати ризик можливого виходу інвестора з ринку. 


Зерновий ринок належить до тих сфер сільського господарства, які не 
характеризуються розвиненою системою інтеграційних форм. Така ситуація, на думку М.В. 
Калінчик [2, с. 38], зумовлюється низьким рівнем зацікавленості переробних та інших 
підприємств в об’єднанні із аграрними формуваннями. Зазвичай виникнення таких структур 
має локальний характер. Наявність великих, часто надлишкових обсягів сировини на 
зерновому ринку, дозволяє зернопереробним підприємствам не турбуватися про стійку 
сировинну базу.  


В.Л. Валентинов [3, с. 42] вважає, що форми вертикальної інтеграції в АПК залежать від 
різних співвідношень відносин власності і управління на різних рівнях технологічного 
(логістичного) ланцюга. Це дає можливість виділити декілька типів координації за критерієм 
домінування економічних інтересів: кооперація, контракті відносини, інтеграція.  


Світовий досвід як і більшість вітчизняних науковців, зокрема М.Й. Малік, називають 
саме кооперацію як “спосіб виживання сільськогосподарських товаровиробників” [4, с. 3]. І 
дійсно, незважаючи на негативні тенденції фінансово-економічних показників 
сільськогосподарських кооперативів в Україні, в систему кооперації входить близько 120 
країн світу, вона налічує 800 млн. членів і в найближчій перспективі досягне 1 млрд., тобто 
близько 20 % дорослого населення буде охоплено кооперацією [4, с. 4].  


Постановка завдання. Метою дослідження є теоретично-методологічі засади і 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності  зерновиробництва за допомогою 
агропромислової інтеграції. 


Виклад основного матеріалу.  Агропромисловий комплекс за своєю природою є 
інтегрованим утворенням, тому в процесах пов’язаних із виробництвом та обігом 
сільськогосподарської продукції дуже важливе значення має врахування інтересів усіх 
основних  сфер. За умови ігнорування цього аспекту виникає небезпека зменшення 
кількісних сумарних показників. Так, наприклад, зловживання покупцями продукції та 
постачальниками техніки та матеріалів своїм монопольним становищем на ринку по 
відношенню до виробників зерна, встановлення ними дискримінаційних цін та умов купівлі-
продажу товарів призвели до різкого скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 
продукції, погіршення фінансового стану аграрних формувань. Це, в свою чергу, негативним 
чином відбилося на постачальниках, які втратили через це значні ринки збуту, та покупцях, 
зокрема переробних підприємствах, які, не отримуючи в достатній кількості сировину, 
змушені працювати недовантажуючи свої виробничі потужності, і втрачати потенційні ринки 
збуту. Дані тенденції ми можемо простежити на основі згладжувальних поліномінальних ліній 
трендів, зображених на рис. 1. 


Як бачимо з даного рисунка, тенденції коливання виробництва вказаних груп товарів є 
дуже схожими: протягом 1990-2004 років спостерігався спад обсягів; починаючи з 2004 року 
спостерігається стабілізація та поступове зростання обсягів виробництва вказаних груп 
товарів. Цей факт підтверджує припущення про те, що між обсягами виробництва пов’язаних 
груп товарів існує прямий зв’язок, який доводить доцільність агропромислової інтеграції. 


 Агропромислова інтеграція не є однорідним явищем. Вона диференціюється в 
залежності від таких обставин як напрям інтеграції, глибина інтеграційних процесів та 
способів об’єднання. 


В залежності від тісноти і ступеня формалізації зв’язків між суб’єктами інтеграційних 
відносин агропромислові утворення можуть набувати різної форми. Так, організаційна форма 
із найм’якішими внутрішніми зв’язками може мати форму асоціації. Поряд з цим, вертикальна 
інтеграція, яка, зазвичай, вимагає значно жорсткішого регламентування внутрішніх зв’язків, 
може бути реалізована двома найпоширенішими способами: на основі спільної чи об’єднаної 
власності та на основі контрактних відносин між виробниками єдиного технологічного, а в 
окремих випадках логістичного ланцюга.  
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Рис. 1. Лінії поліномінальних трендів динаміки виробництва окремих груп товарів 
Джерело: Розраховано за даними Державного комітету статистики України 
 
Об’єднання зусиль виробників, які знаходяться на одному рівні руху матеріального 


потоку, виконують схожі технологічні та логістичні операції є проявом горизонтальної 
інтеграції. Обов’язковою умовою виникнення такого типу формувань є їх об’єднання на 
основі відносин власності (оренда, злиття тощо), у противному випадку, за умови 
довгострокової співпраці між окремими підприємствами, які спеціалізуються на виконанні 
послідовних технологічних операцій на шляху руху матеріального потоку, – така форма 
інтеграційних зусиль матиме швидше кооперуючий характер. 


 Об’єднання в межах однієї організаційної одиниці технологічних операцій, пов’язаних із 
виробництвом сільськогосподарської сировини та її переробкою передбачає утворення агро 
продовольчого підприємства, яка в залежності від того, яка сфера (сільське господарство чи 
переробка) є домінуючою, може мати або продовольчо-аграрний, або аграрно продовольчий 
тип. 


Важливим суб’єктом агропромислової інтеграції є агрохолдинги, в межах яких 
об’єднуються не лише потужності по виробництву та переробці сільськогосподарської 
продукції, але й фінансові, страхові та інші структурні підприємств. Така форма інтеграції 
дозволяє забезпечувати цілісне управління та координацію зусиль в межах усіх етапів руху 
матеріального та пов’язаного із ним фінансового та інформаційного потоків, що дає 
можливість отримати значно більший ефект. Проте, не усі холдинги мають змогу об’єднати 
усі етапи руху матеріального потоку на шляху від первинного виникнення до місця кінцевого 
споживання. Переважна більшість їх спеціалізуються на об’єднанні лише окремих фінансово-
господарських операцій. Відповідно до цього, а також домінуючої частки потужностей вони 
можуть мати форму продагрохолдингів, агропродхолдингів, фінапродагрохолдингів, 
промагрохолдингів, торгагрохолдтингів. 


Одним із принципово важливих питань агропромислової інтеграції є питання мотивів її 
здійснення з боку зовнішніх інвесторів. Розуміння таких мотивів є важливим, оскільки дає 
можливість давати аналіз щодо стратегічних намірів і надійності входження таких інвесторів 
в аграрний бізнес, а також оцінювати ризик можливого виходу інвестора з ринку. 
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Проте, найбільшою проблемою агропромислової інтеграції залишається визначення 
дієвих механізмів створення описаних структур. Досвід аграрних реформ в Україні уже довів, 
що штучне адміністративне насадження будь-яких процесів з боку держави дуже часто не 
досягає своєї мети. У зв’язку із цим, використання прямих директив та розпоряджень щодо 
створення інтегрованих структур не є, на нашу думку, дієвим способом впливу на ситуацію. 
Значно сильнішими і ефективнішими можуть стати інтеграційні зусилля з боку приватних 
підприємств, які ґрунтуються на тверезому розрахунку економічної вигоди.  


Стримуючим чинником інтеграції сільськогосподарських виробників як в 
горизонтальному так і у вертикальному напрямі є відсутність достатніх ресурсів, які б 
дозволили їм бути рівноправними учасниками об’єднань. Покращити цю ситуацію можна 
шляхом участі держави в даних процесах як гаранта майнових та фінансових внесків 
сільськогосподарських виробників. Окрім того, зважаючи на значний ризик діяльності в 
аграрній сфері, доцільним було б забезпечення страхових функцій з боку держави.  


Важливим чинником залучення приватних структур до інтеграційних процесів є 
обґрунтування економічної виходи від участі в них. Формами її обґрунтування можуть бути як 
бізнес-плани так і інвестиційні проекти, які, на жаль, є досить дорогими продуктами.  Витрати 
по створенню таких документів може взяти на себе держава. Збільшення економічного 
ефекту від агропромислової інтеграції можна також досягти за допомогою державної 
підтримки в галузі оподаткування. Так, наприклад, створення пільгового режиму 
оподаткування інтегрованих структур на перші декілька років роботи, дозволять залучити до 
цього процесу значно більше суб’єктів господарювання. 


Окрім того, слід більш детальніше розглянути проблему не стільки інтеграції 
господарюючих суб’єктів, скільки координації їхніх дій з на основі контрактних відносин, що, в 
принципі, може стати перехідним етапом на шляху до повного об’єднання. Політика держави, 
в цьому випадку, має спрямовуватися на створення відповідного правового поля для 
розвитку координаційних процесів, але не намагатися штучно прискорити цей процес [5, с. 
79]. 


Однією із основних проблем при визначенні основних аспектів взаємовідносин між 
суб’єктами зернового ринку є побудова інтеграційної моделі на основі комплексного та 
системного підходу. В межах цих підходів слід обов’язково врахувати всі аспекти інтеграції, 
оскільки навіть найменші дрібниці, не враховані при формуванні інвестиційного 
інтеграційного проекту та його реалізації, можуть призвести до провалу. 


Так, окрім обґрунтування економічної вигоди інвесторів та всіх інших сторін-учасників 
проекту, доцільно врахувати проблеми менеджменту та маркетингу сільськогосподарських 
підприємств. Тільки за умови повного контролю за етапами постачання, виробництва та 
реалізації продукції проект може мати значні шанси на успіх. Найкритичнішими в даному 
проекті можуть стати наступні моменти: дотримання технологічних норм виробництва 
продукції з боку сільськогосподарських підприємств; перепродаж сільськогосподарськими 
виробниками техніко-матеріальних цінностей отриманих за проектом іншим підприємствам; 
корупційні дії, спрямовані на отримання нечесних переваг перед конкурентами в процесі 
визначення учасників проекту зі сторони постачальників та суб’єктів інфраструктури. 


В цьому випадку доцільно утворювати господарюючу структур корпоративного типу, яка 
б забезпечувала організаційні, контрольні, координаційні, а також, за потреби, логістичні та 
маркетингові функції. Її теоретичною базою повинна стати структуризація зернового ринку, в 
межах якої було б узгоджено усі параметри матеріального, фінансового та інформаційного 
потоків. Проте формування такої моделі є надто тривалим і технічно складним процесом. З 
огляду на це, рекомендуємо акцентувати увагу на поетапному об’єднанні окремих процедур 
на зерновому ринку, наприклад, забезпечення сільгосптоваровиробників матеріально-
технічними ресурсами. Такий тип посередницької організації, створеної на основі виконання 
інтегруючих функцій спеціалізованим агрохолдингом, подано на рис. 2.  
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   напрямок руху матеріального потоку (матеріально-технічних засобів) 
  напрямок руху інформаційного потоку пов’язаного із матеріальним 
               напрямок руху фінансового потоку пов’язаного із матеріальним 
 
 


Рис. 2 Схема інтегрованої моделі  забезпечення сільськогосподарських 
 виробників матеріально-технічними ресурсами  
(на основі створення посередницької структури) 


 
Послідовність реалізації інтеграційного процесу пропонується наступна: 
1) органами державної влади або приватними консалтинговими чи інвестиційними 


компаніями (за державні кошти) проводиться економічне обґрунтування проекту; 
2) створюється відповідна структура, яка бере на себе усі подальші дії із інтеграції 


зусиль усіх учасників зернового ринку для загальної вигоди (оголошення конкурсу (тендеру) 
на участь в проекті, відбір учасників проекту, їх аудит тощо);створена структура сприяє 
укладенню контрактів на продаж зерна між сільськогосподарськими підприємствами та 
покупцями (переробними підприємствами, держрезервом, приватними операторами) на 
ф’ючерсному біржовому ринку; 


3) держава або створена інтеграційна структура сприяє укладенню договорів 
страхування майбутнього урожаю; 


4) на основі обґрунтованого інвестиційного проекту, аудиту сільськогосподарських 
виробників, страхових полісів та контрактів під реалізацію майбутнього урожаю банки 
надають довгострокові кредити сільськогосподарським підприємствам на умовах відстрочки 
одного року оплати та компенсації ставки проценту з держбюджету;сільськогосподарські 
виробники купують необхідні матеріали та техніку за отримані в кредит кошти у 
постачальників, з якими укладені договори про довгострокову співпрацю.  


Висновки з проведеного дослідження.  Таким чином, інтеграція справді є вагомим 
засобом підвищення ефективності господарювання аграрних підприємств. Її особливість 
полягає у створенні так званого синергічного ефекту, який дозволяє збільшувати кількісні та 
якісні показники діяльності усіх учасників процесу. Зважаючи на це, нам видається доцільним 
спрямовувати значні зусилля державної аграрної політики на інтеграційні процесі в середині 
АПК. Проте, зважаючи на досвід реформ, напрямки аграрної інтеграційної політики повинні 
носити добровільний характер, без вживання жорстких адміністративних важелів з боку 
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держави. Основними завданнями інтеграційної політики, на даному етапі повинні стати: 
обґрунтування економічної доцільності інтеграції, створення відповідного правового та 
податкового поля для сприяння об’єднавчим процесам, створення відокремлених структур 
сприяння інтеграції, якими, за певних умов, можуть стати регіональні органи влади та центри 
дорадництва. 
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Анотація 
В статті розкрито сутність агропромислової інтеграції як вагомого засобу 


підвищення ефективності зерновиробництва. Її особливість полягає у створенні так 
званого синергічного ефекту, який дозволяє збільшувати кількісні та якісні показники 
діяльності усіх учасників процесу та зокрема, спрямовувати значні зусилля державної 
аграрної політики на інтеграційні процесі в середині АПК. 


Ключові слова: агропромислова інтеграція, зерновий ринок, агрохолдинг. 
 


Аннотация 
 В статье раскрыта сущность агропромышленной интеграции как весомого 


средства повышения эффективности зернопроизводства. Ее особенность заключается 
в создании так называемого синергичного эффекта, который позволяет увеличивать 
количественные и качественные показатели деятельности всех участников процесса и 
в частности, направить значительные усилия государственной аграрной политики на 
интеграционные процессы в середине АПК. 


Ключевые слова: агропромышленная интеграция, зерновой рынок, агрохолдинг. 
 


Аnnotation 
  In the article the essence of agroindustrial integration is exposed as a ponderable mean of 


increase of efficiency of zernovirobnitstva. Its feature consists in creation of so called 
sinergichnogo effect which allows to multiply the performance indicators of all participants of 
process quantitative and high-quality and in particular, to direct considerable efforts of state 
agrarian policy on integration processes. 


Key words: agroindustrial integration, corn market, agroholding. 
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 ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 


СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 


Постановка проблеми. Досягнення сталого розвитку є надзвичайно актуальним для 
України, економіка якої має надмірно високу залежність від поставок енергоносіїв, сировини 
та інших життєво важливих ресурсів. Разом з тим слід відзначити й позитивні зміни, які 
можуть стати підвалинами трансформації економічного розвитку і покращання стану 
екологічної безпеки. Це — зменшення темпів інфляції, оновлення номенклатури продукції, 
пожвавлення процесів формування грошово-кредитної, фінансово-валютної, банківської, 
цінової, митної систем; становлення ринку товарів, капіталу, робочої сили, фондового ринку; 
інтенсифікація процесу створення конкурентоздатних  підприємницьких структур, 
утвердження розгалуженої інфраструктури зовнішньоекономічних зв'язків. Сьогодні важливо 
закласти основи майбутньої структури, яка має забезпечити перехід до сталого розвитку. 


Питання досягнення економічного піднесення будь-якою ціною перестає бути 
першочерговим, поступаючись необхідності забезпечення якісних складових зростання, 
реалізації принципів збалансованості національного господарства, зокрема економічної 
системи. 


Останніми роками в Україні досить активно досліджувались проблеми сталого розвитку 
взагалі (причому більше всього вивчався саме екологічний його аспект), значно менше 
приділялось уваги сталому розвитку сільського господарства і сталому розвитку сільських 
територій. Це пояснюється тим, що більшість вітчизняних вчених наповнюють категорію 
“сталий розвиток” в основному саме екологічним змістом. Але науковці всього світу 
визнають, що сталий розвиток, крім екологічного, включає ще й економічний та соціальний 
аспекти. За цими напрямами українське село не те що стало розвивається, а швидше стало 
деградує. Тому проблема сталого розвитку саме сільських територій є надзвичайно 
актуальною і вимагає негайного вирішення. 


Аналіз останніх досліджень чи публікацій.  В літературних джерелах концепція 
сталого розвитку не зайняла належне місце у дослідницькому арсеналі вітчизняної аграрної 
економічної науки. На цьому шляху зроблено лише перші кроки, пов’язані з уточненням 
категоріального апарату та визначенням складових сталого розвитку сільських територій. У 
дослідження даної проблеми вагомий внесок внесли відомі вчені-економісти: М.І. Долішній, 
М.К. Орлатий, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та інші. Економічна ситуація, яка склалася на селі, 
вимагає корінних економічних реформ, формування різних господарських структур, що 
відкриває широкі можливості підприємницької діяльності, а в цілому сприятиме економічному 
розвитку сільських територій. 


Постановка завдання. Важливою, та мало дослідженою проблемою сільського 
розвитку  є забезпечення сталого розвитку економічної системи. Дане дослідження 
спрямоване на розв'язання проблем ефективного розвитку сільських територій на засадах 
сталості шляхом комплексного аналізу економічного механізму його становлення. 


Виклад основного матеріалу дослідження. Зусиллями громадськості вдалося 
домогтися визначення відповідальності теперішніх поколінь перед прийдешніми, значення 
ролі й місця кожного покоління в системі розвитку. Перехід до сталого розвитку, який був 
задекларований Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-
Жанейро, 1992), став об'єктивною необхідністю, значення якої вже не викликає заперечень. 
Світове співтовариство визначило сталий розвиток як стратегію існування на XXI століття, 
відобразивши її основні завдання в «Порядку денному на XXI сторіччя», який прийнято у Ріо-
де-Жанейро [1;2]. Сталий розвиток розглядають як такий, що не тільки породжує і сприяє 
економічному зростанню, але і справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля 
в більшій мірі, ніж знищує його, сприяє зростанню можливостей людей, а не збіднює їх. 
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Важливим заходом щодо вирішення проблеми розвитку сільських територій є 
схвалення Концепції “Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на 
період до 2020 року”, в якій зазначається, що оптимальним варіантом розв’язання цієї 
проблеми є “створення правових, фінансових та організаційних умов для реалізації 
багатофункціональності сільського господарства, формування конкурентоспроможного 
аграрного сектору, диверсифікації виробництва і зайнятості сільського населення, 
сприятливих агроландшафтів, якісного середовища проживання  людей у сільській 
місцевості та розвитку партнерства держави, бізнесу, територіальних громад” [3; 4]. 


Визнаючи рівноцінність кожного члена тріади “суспільство-економіка-природа”, доктор 
економічних наук О.Шубравська вважає, що в сукупності складових сталого розвитку 
визначальне місце належить економічній, оскільки саме вона формує передумови для 
сталого функціонування решти підсистем. Водночас піднесення рівня економічного розвитку 
означає не тільки посилення техногенного навантаження на природу, але й можливість 
впровадження ресурсозберігаючих та екологобезпечних технологій, удосконалення системи 
контролю і попередження екологічних катастроф, підвищення загальної екологічної 
грамотності населення. Отже, не стільки сам по собі економічний розвиток і економічне 
зростання впливають на стан навколишнього природного середовища, скільки їх напрями та 
способи забезпечення. Взаємне узгодження розвитку економічної та соціальної складових 
забезпечується за умови переорієнтації економічного зростання із самоцілі на задоволення 
соціальних потреб. Інакше кажучи, економічне зростання має супроводжуватися 
адекватними соціальними перетвореннями та сприяти вирішенню проблеми підвищення 
якості навколишнього природного середовища. Виходячи з певних міркувань, автор 
схиляється до думки, що економічна сталість, або сталість економічного розвитку, - це 
здатність економічних систем зберігати стабільне збалансоване зростання. При цьому 
збалансованість має стосуватися елементів економічної системи, а також проявлятися у 
взаємодії системи із своїми над системами та з рештою систем, які з нею контактують, 
зокрема – екологічною і соціальною [5, с.36]. У цьому визначені фактично об’єднано 
трактування сталості як стану економічної системи і формулювання сталого розвитку, дане 
ООН. 


В 1996 р. на сесії ФАО в Римі ідея сталого розвитку була адаптована до проблем 
сільського господарства і розвитку сільських територій. Сільська економіка представлена 
наступними основними галузями: сільським і лісовим господарством, торгівлею, 
промисловістю, виробництвом будматеріалів. Проте розвиток сільських територій більшою 
мірою залежить від стану сільського господарства як найкрупнішої сфери економіки, що 
забезпечує збереження природи і догляд за культурним ландшафтом [6, с. 43]. 


Нова політика ЄС щодо розвитку сільських територій концентрується навколо проблем: 
- трансформації сільських територій у місце більш привабливе для інвестицій, 


проживання та праці; 
- поширення інформації та підтримка дій щодо збільшення нових і привабливих 


робочих місць; 
- зрівноваженого використання природних ресурсів на засадах стійкого розвитку; 
- покращення системи управління та використання публічних ресурсів, обмін досвідом 


та доробком; 
- забезпечення синергічної взаємодії інститутів управління розвитком сільських 


територій; 
- забезпечення стратегічного розвитку та досягнення перспективних результатів. 
Виходячи з сучасних трактувань, сталий розвиток сільських територій можна 


охарактеризувати як рівномірне нарощування позитивних соціальних показників (життєвого 
рівня населення, освіти, здоров'я і т.д.) в повній відповідності з економічним та екологічним 
розвитком сільської місцевості  [7, с. 216; 8, с. 2].  


Соціально-економічний розвиток сільських територій – це об'єктивний процес, що 
відбувається в країні під впливом економічних, політичних, соціальних, демографічних, 
ресурсних та інших чинників. З іншого боку, розвиток сільських територій – це суб'єктивний 
процес, адже він відбувається під впливом управлінських рішень сільської, районної, 
обласної та загальнодержавної влади.  
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У контексті об’єктно-суб’єктних відносин сталого розвитку сільських територій, ключову 
роль відіграє визначення засобів досягнення цільової установки такого розвитку. А це в 
значній мірі залежить від вибору параметрів розвитку та критеріїв його оцінювання. Оцінка 
сталості економіки регіонів та їх вплив на сталий розвиток країни набуває важливого 
значення. В економічній літературі пропонуються різні системи показників, які досить 
об’єктивно відбивають ступінь впливу територій на показники сталого розвитку країни. Але 
більшості з них притаманне традиційне бачення таких вимірювань – економічні, соціальні, 
екологічні, які недостатньо враховують стратегічну мету України інтегруватися в європейські 
структури та процеси глобалізації агропродовольчих ринків, необхідність гармонізації 
національного законодавства до міжнародних стандартів, норм і вимог, що регламентують 
стале використання природно-ресурсного потенціалу.  Водночас, з метою інформаційного 
забезпечення політики сталого розвитку використовується система інтегральних екологічних 
показників (індикаторів). Серед них, зокрема, індикатори впливу на довкілля – виявляють 
причини екологічних проблем; індикатори якісного стану при певному рівні впливу – 
характеризують якість природного середовища і ті його параметри, які визначають умови 
життєзабезпечення людини; індикатори реагування – виокремлюють зусилля, здійснювані 
суспільством або вказують на проведення необхідних заходів для поліпшення якості 
природних медіумів та зменшення інтенсивності їх деградації. В якості загальноприйнятої і 
зрозумілої на міжнародному рівні таку цілісну систему індикаторів, з урахуванням 
національних екологічних і соціально-економічних проблем, доцільно використовувати і в 
Україні на державному, регіональну і галузевому рівнях [9].  


Процес розв'язання проблеми забезпечення сталого економічного розвитку передбачає 
формування системи показників, які, з одного боку, деталізуватимуть фактори впливу на 
кінцевий результат і в такий спосіб визначатимуть доцільні напрями регулюючого впливу, а з 
іншого - дозволятимуть оцінити ефективність заходів, здійснених з цією метою. По суті, такі 
показники являють собою індикатори сталості розвитку економічної системи. У своїй 
сукупності вони утворюють соціально-економічну модель, сфера реалізації якої не повинна 
виходити за рамки області екологічної сталості. Це означає, що кожне економічне рішення, 
яке приймається органами державного управління на всіх його рівнях, має бути вивірене на 
відповідність конкретним екологічним обмеженням. Наявні та потенційно досяжні засоби й 
можливості для здійснення впливу на характер розвитку соціально-економічної системи 
визначають напрями та темпи зміни показників, а отже - і рамки області її сталості. 


Проблематичною, з точки зору адекватності відображення реальних умов, є побудова 
інтегральних показників сталого розвитку. Насамперед, це зумовлено суб'єктивним підходом 
до визначення окремих складових, їх ваги, взаємозалежності тощо в інтегральному 
показнику. В свою чергу для порівняння різних соціально-економічних систем як між собою, 
так і в різні періоди їх розвитку використання інтегральних показників є доцільним. Водночас 
відсутність законодавчо затверджених інтегральних показників сталого розвитку сільських 
територій значно ускладнює розв’язання протиріччя між суспільними очікуваннями та 
законами ринкової економіки. 


Інформаційно-логічну систему контролю узгодженості економічних показників можна 
розглядати як корисний засіб підвищення якості економічного аналізу і прогнозування 
показників сталого розвитку країни [10, с.25]. 


Сталий розвиток сільських територій націлений перш за все, на життєзабезпечення 
населення, на підвищення якості його життя. В документах Міжнародного інституту сталого 
розвитку (Стокгольм) під терміном “стале життєзабезпечення населення” мають на увазі 
систему заходів, необхідних для подолання бідності на всіх рівнях: домогосподарство, 
громада, район, регіон, країна [11, с. 8]. Суть цього визначення полягає в тому що спочатку 
треба з'ясувати, що домогосподарство (громада, район, регіон, країна) вже має в своєму 
розпорядженні, визначити область оптимального застосування наявних ресурсів і потім 
формувати систему заходів по виходу з кризи. Застосування визначеного підходу сталого 
життєзабезпечення означає мобілізацію “того, що є” замість залучення із ззовні “того, що 
хотілося б мати”. Мобілізацією повинні бути охоплені внутрішні ресурси території, її 
внутрішній капітал, що включає:  


1. Людський капітал: навики, вміння, знання, здоров'я і здібність до роботи.  
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2. Соціальний капітал: формальні та неформальні соціальні зв'язки та взаємостосунки з 
оточуючими, відповідальність і здатність адаптуватися до змін. 


3. Природний капітал: природні ресурси та навколишнє середовище, а також ті 
можливості, які вони надають.  


4. Фізичний капітал: машини, устаткування, технології, вироблена в господарствах 
продукція та існуюча фізична інфраструктура.  


5. Фінансовий капітал: фінансові ресурси у будь-якому вигляді (гроші, цінні папери, 
дорогоцінні метали).  


На цінність того або іншого капіталу, з погляду можливості його використання, 
впливають такі зовнішні чинники як діюча в районі політика розвитку і підтримуючі цю 
політику соціальні та суспільні інститути, пов'язана з нею діяльність підприємств і організацій. 
У ряді випадків навіть сприятлива політична обстановка не може істотно просунути справу, 
якщо великі витрати на застосування найвагомішого ресурсу території. Скажімо виключно 
красива місцевість у віддаленому районі з нерозвиненою інфраструктурою (відсутність доріг, 
готелів, побутових і культурних зручностей) не може привернути достатнього числа туристів.  


Серед першочергових завдань у процесі забезпечення сталого економічного розвитку є 
розробка механізмів непрямого державного регулювання економічних процесів у напрямі 
створення умов для підтримки підприємницької активності та конкуренції, здійснення 
контролю за діяльністю банківської, валютної та податкової систем, антимонопольного 
регулювання, а також підвищення рівня мобільності та адаптованості національної 
економіки. 


З метою більш ефективного виконання державою функцій щодо сталого розвитку 
необхідно удосконалювати економічний механізм формування і використання спеціальних 
фондів за рахунок рентних платежів за користування природними ресурсами, платежів за 
забруднення навколишнього природного середовища, штрафів і санкцій за недотримання 
норм і правил охорони довкілля й шкоду, заподіяну порушенням нормативно-правових актів з 
питань охорони довкілля. 


Висновки з проведеного дослідження. Оцінка сталості економіки територій та їх 
вплив на сталий розвиток країни набуває важливого значення. Новітня модель сталого 
розвитку має сприяти системним реформам економічного і суспільно-політичного буття 
України. Зусилля мають бути зосереджені на реформуванні реального сектора економіки, 
причому зміни повинні розпочинатися із сільського господарства. 


Подальші дослідження необхідно спрямовувати на пошуки альтернативних моделей 
сталого екологозбалансованого, екологобезпечного й ефективного розвитку сільських 
територій. В основу має бути покладено концепцію переходу від галузевої до територіальної 
системи управління і місцевого самоврядування, доповненої державними цільовими 
програмами стимулюючого характеру та спрямованими на реалізацію найважливіших 
чинників сталого розвитку.  
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Анотація 


 Розглядається сталий розвиток як такий, що сприяє економічному зростанню, 
справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля. Обґрунтовано інтегральні 
показники сталого розвитку сільських територій з точки зору адекватності 
відображення реальних умов. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення економічного 
механізму розвитку сільських територій в Україні. 


Ключові слова: сталий розвиток, сільські території, економічний механізм, 
інтегральні показники. 


 
Аннотация 


 Рассматривается устойчивое развитие как способствующее экономическому 
росту, справедливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую 
среду. Обоснованны интегральные показатели устойчивого развития сельских 
территорий с точки зрения адекватности отражения реальных условий. Сформированы 
предложения по совершенствованию экономического механизма развития сельских 
территорий в Украине. 


Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, экономический 
механизм, интегральные показатели. 


 
Annotation 


 We consider sustainable development as one that promotes economic growth, fairly 
distributing the results, restoring the environment. Grounded indicators of sustainable integrated 
development of rural areas in terms of adequacy of re – display draws conditions. Formed 
suggestions on improving the economic mechanism of development of rural areas in Ukraine. 


Keywords: sustainable development, rural, economic mechanism, integrated indicators. 
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ЗАКОНОМІРНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ РОЛЬ 
В ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  


 
Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій останнім часом набув 


величезних темпів. Цифрові технології та засоби зв’язку, Інтернет не просто стрімко 
розвиваються, а шаленими темпами змінюють спосіб життя мільйонів людей у всьому світі, 
приносячи нове розуміння способів накопичення та обміну інформацією між людьми, 
розвиваючи нові форми спілкування та сприйняття реальності. Трансформаційні процеси 
зачепили практично кожну галузь, пов’язану з накопиченням та обміном інформації, 
торкаючись не тільки порівняно нових сфер, таких як засоби масової інформації чи зв’язку, 
але й сфер, які є супутниками людства з початку його існування – освіта та навчальний 
процес. Інформаційні технології стрімко змінили ще донедавна традиційні способи передачі 
інформації – газети, журнали, телебачення та радіо, які змушені змінюватися під напором 
глобальної мережі Інтернет, та з новою силою почали боротись за свою частку користувачів 
та ринку реклами, очевидно що під впливом дистанційної освіти, онлайн-сертифікації та 
подібних нових послуг неминуче трансформується і навчальний процес, особливо з 
становленням інформаційного суспільства. 


Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування та розвитку сфери освітніх 
послуг досліджували у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені вчені, як О. Власюк, 
І. Гнибіденко, О. Грішнова, Т. Драгунова, Е. Лібанова, О. Малиновська, О. Піскун, 
С. Пирожков, О. Позняк, І. Прибиткова, М. Романюк, Л. Семів, О. Хомра., П. Скотт, Дж. Кнайт, 
Р. Патор, В. Бергсдорф та інші. Разом з тим, дослідження, що стосуються визначення ролі 
освіти в побудові інформаційного суспільства з врахуванням тенденцій його трансформацій 
мають вибірковий характер, що обумовило актуальність даної статті. 


Постановка завдання – визначити нові послуги на ринку освіти, які надаються за 
допомогою інформаційних технологій та трансформацію освітнього процесу під їх натиском в 
умовах подальшого розвитку та становлення інформаційного суспільства.  


Виклад основного матеріалу. Актуальність теми дослідження надзвичайно зросла 
останнім часом у зв’язку з стрімким розвитком нових видів освітніх послуг та постійною 
необхідністю перекваліфікації робочої сили з високою швидкістю впровадження нових 
технологій у всіх сферах життя та переходом до інформаційного суспільства. 


Концепцію переходу суспільств у своєму цивілізаційному розвитку від 
постіндустріальних до інформаційних описують такі західні вчені, як Д. Белл, О. Тоффлер, 
Р. Лайнон, І. Массуда, З. Бжезинський та інші. При підході до визначення інформаційного 
суспільства автори теорії зазначають, що є суспільство, в якому значну частину від ВВП 
займають інформаційні технології, хоча не зазначають, яку саме та яким є поріг цього 
значення. Крім того визначаються вторинні ознаки інформаційного суспільства – значне 
використання цифрових технологій, велике значення інформації та інформаційних благ, 
таких як зв’язок, віртуальна реальність, інформаційна взаємодія людей, використання 
глобального інформаційного простору. Очевидно, що первинні та вторинні ознаки повинні 
безумовно поєднуватися, про що свідчить приклад Індії, яка останнім часом стала значним 
експортером інформаційних технологій в галузі створення програмних продуктів та 
офшорного програмування, але не може претендувати на роль інформаційного суспільства 
за вторинними ознаками. В той же час на прикладі Індії та України знову прослідковується  
тенденція перетворення відстаючих у розвитку країн, коли вони перетворюються на 
сировинні придатки розвинутих країн заходу, тільки в епоху інформаційного суспільства 
сировиною виступає вже дешева робоча сила у вигляді програмістів офшорних компаній, 
котрі не створюють кінцевого продукту, а лише програмний код, який стає інтелектуальною 
власністю західних компаній, які пізніше збирають його в завершений вигляд, та продають по 
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всьому світу. 
Вперше звернув увагу на зростання важливості інформації та перетворення її на товар 


і владу Деніел Белл у своїй праці «Прихід постіндустріального суспільства» (1973), де він 
розглядав термін «постіндустріальне суспільство». Більше того, він стверджував про перехід 
до нової інформаційної ери, яка базується не на механічній техніці, а на «інтелектуальній 
технології», що дозволяє говорити про новий принцип суспільної організації та соціальні 
зміни» [1, 120-121]. Після цього була спроба Бжезинського запропонувати термін 
«технократичне суспільство», проте останнім часом дослідники визначились з терміном 
інформаційне суспільство у рамках оптимістичної та песимістичної теорії його розвитку. 
Оптимістичний напрямок за Тоффлером, Массудою та іншими дослідниками визначає 
комп’ютеризацію та інформатизацію суспільства як соціальне благо, в рамках створення 
індивідуального комп’ютеризованого робочого місця, кращого самовираження людей, 
підвищення свободи та інших цінностей. У той же час песимістичний розвиток передбачає 
більшу керованість та викривлене сприйняття реальності в межах такого суспільства 
(Лайнон). 


У загальному спостерігаємо два основних підходи до розгляду інформаційного 
суспільства, а саме з точки зору концепції постіндустріального суспільства та концепції 
суспільства суто інформаційного. При цьому вчені оперували достатньо диференційованими 
дефініціями, серед яких постіндустріальне, мережеве, постекономічне, посткапіталістичне, 
постмодерне, постбуржуазне і врешті інформаційне суспільство.  


З економічної точки зору цінним є розгляд інформаційного суспільства в контексті 
розвитку так званої інформаційної економіки як трансформаційного наслідку економічного 
прогресу. Основоположником теорії інформаційної економіки виступає іспанський вчений 
М. Кастельс, який у своїх дослідженнях розділяє зміст дефініцій інформаційного суспільства 
та інформаційної економіки, яка формується в процесі накопичення, обробки та передачі 
інформації, що в свою чергу виступають важливими ознаками того ж інформаційного 
суспільства. Таким чином, інформаційна економіка та інформаційне суспільство є 
нерозривними та тісно пов’язаними процесами, а також стадіальними формами 
інтелектуалізації соціально-економічного розвитку у глобальних масштабах. 


У сучасних умовах уже видно не тільки переваги інформаційного суспільства, але й 
нові проблеми, які воно породжує перед своїми громадянами, що можна бачити на прикладі 
розвинутих країн заходу, в яких відсоток користувачів Інтернет та людей що користуються 
інформаційними технологіями значно зріс останнім часом. Масове використання Інтернет 
означає, що потрібно вживати заходів для боротьби з новими видами злочинів, піратством; 
гостро постають питання захисту приватної інформації й інтелектуальної власності. Крім 
того, інформаційне суспільство може сприяти ізоляції певних верств населення, в деяких 
аспектах поглиблюючи соціальну нерівність. Серйозною проблемою постала залежність 
певного відсотку особливо молодого населення від онлайн-присутності та спілкування, 
зокрема онлайн-ігор, серед яких ММОРПГ (онлайн-стратегії). 


З огляду на потенційні вигоди і загрози, інформаційне суспільство стало ключовою 
темою стратегії XXI століття Європейського Союзу (ЄС). ЄС започаткував низку ініціатив з 
підтримки та поширення нових інформаційних технологій і засобів зв’язку (план дій 
«Електронна Європа») і водночас ухвалив заходи контролю та зменшення ризиків, 
пов’язаних з розвитком інформаційного суспільства, наприклад, план дій для убезпечення 
користування Інтернетом та боротьби з незаконними й шкідливими повідомленнями [2]. 
Ініціативу «Електронна Європа» започаткувала Європейська Комісія в грудні 1999 року та 
підтримала Європейська Рада в Лісабоні в березні 2000 року. Ухвалений пізніше документ 
«Електронна Європа – інформаційне суспільство для всіх» становить частину так званої 
«Лісабонської стратегії», згідно з якою до 2010 року економіка Європейського Союзу має 
стати найконкурентнішою і найдинамічнішою в світі. На шляху до «електронної Європи» 
ініціатива визначила такі ключові цілі: 


- привести цифрові технології та Інтернет до кожного громадянина, в кожну оселю, 
школу, підприємство та державну установу; 


- подолати цифрову «неписьменність» у Європі через культуру підприємництва, 
відкриту до застосування нових інформаційних технологій; 


- забезпечити соціальну лояльність інформаційного суспільства. 
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Щоб виконати ці завдання Комісія ухвалила в травні 2000 року план дій «Електронна 
Європа 2002», а в червні його затвердила Європейська Рада у м. Фейрі (Португалія). Головні 
заходи мали на меті заохочувати користування Інтернетом, робити його дешевшим, 
швидшим та безпечнішим і залучати до цього людські й фінансові ресурси. 


У червні 2001 року додався план дій «Електронна Європа+» для країн-кандидатів, а в 
червні 2002 року Європейська Рада в м. Севільї (Іспанія) ухвалила вже наступний план дій – 
«Електронна Європа 2005» [3]. 


Велику роль у становленні інформаційного суспільства буде відігравати освіта, яка 
безумовно буде трансформуватися під натиском інформаційних технологій. Освіта повинна в 
майбутньому стати одним з фундаментів інформаційного суспільства, який повинен 
закладати його членам навички роботи з інформаційними технологіями. Безумовно велика 
частина освітнього та навчального процесу отримає нові форми внаслідок прогресу в області 
зв’язку та комунікацій. 


До нових видів надання освітніх послуг з використанням інформаційних технологій 
відносяться навчання з віддаленим наданням навчальних матеріалів і перевірка успішності 
(так званий e-learning) та дистанційне навчання. 


Віддалене навчання з наданням власних навчальних матеріалів та їх перевірка 
останнім часом особливо популярні для великих компаній. Найхарактернішими прикладами 
таких проектів є регіональна академія компанії світового лідера на ринку телекомунікацій 
Cisco - Cisco Networking Academy (офіційний web-сайт: http://cisco.netacad.net) та IT академія 
компанії лідера ринку програмного забезпечення та операційних систем Microsoft (офіційний 
web-сайт: http://www.microsoft.com/education/msitacademy/). За бажанням будь-який 
навчальний заклад світу може відкрити на своїй базі подібний навчальний центр за певних 
умов, що диктують ці компанії. 


Безумовними перевагами цієї нової форми навчального процесу є: 
- можливість створення тематичних конференцій та форумів спілкування по вузькій 


спеціалізації навчального процесу (Microsoft TechNet); 
- інтерактивне моделювання в віртуальних лабораторіях навчальних ситуацій та задач 


(Cisco PacketTracer, Microsoft Certification Training); 
- онлайн-тестування та перевірка знань (Cisco Network Academy Courses CCNA, CCNP, 


IT Essentials); 
- регулярне спілкування з однодумцями та участь в конкурсних проектах (Google 


Summer Code, Microsoft Imagine Cup); 
- швидке надання та актуалізація навчальних матеріалів; 
- доступ до навчання людей з обмеженими можливостями. 
Серед недоліків слід відмітити: 
- відсутність живого спілкування «викладач-студент», як наслідок відсутність в процесі 


навчання отримання навичок спілкування і виступу в реальному середовищі; 
- наявність зловживань при тестуванні та сертифікації (допомога третіх осіб, 


користування забороненими матеріалами чи результатами попередніх тестувань); 
Цікавою є послуга сторонньої сертифікації отриманих знань у процесі навчання від 


інших компаній, яка набула великої популярності в останні роки. Найвідомішим таким 
сервісом у світі стала компанія BrainBench (офіційний web-сайт: http://www.brainbench.com). 
На порталі компанії можна пройти сертифікацію з будь-якого предмету не тільки 
комп’ютерної тематики та отримати сертифікат від компанії на певний період. Компанія 
надає платні послуги як сертифікації, так й інформування працедавців, за рахунок чого 
портал набув великої популярності як у людей, які хочуть перевірити свої знання і шукають 
роботу, так і в працедавців. Стороння сертифікація проводиться за курсами і сертифікатам 
усіх великих компаній, які розміщають на сервісі свої тести. Результати тестувань 
дозволяють оцінювати якість навчання в регіональних центрах, хоча якість самих тестувань 
звичайно не завжди є безсумнівною, оскільки при віддалених тестуваннях не можна бути 
впевненим у чесності їх здачі, адже на другому кінці мереженого дроту може знаходитися 
зовсім інша особа, ніж заявлена для здачі. Тому всі мережеві сертифікати видаються тільки 
на якийсь невеликий період від року до трьох та мають меншу вагу та цінність, ніж 
сертифікати, отримані при очній здачі в сертифікаційних центрах. 



http://cisco.netacad.net

http://www.microsoft.com/education/msitacademy/

http://www.brainbench.com
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Щодо інформаційних технологій дистанційного навчання – це технології створення, 
передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального процесу 
дистанційного навчання за допомогою телекомунікаційного зв’язку. Технології та методи 
дистанційного навчання з використанням інформаційних технологій можуть широко 
використовуватись не тільки в дистанційній освіті, а й в очній, заочній формах навчання, 
екстернаті тощо. Очевидно, що поки не буде розвинуто засобів протидії недолікам 
дистанційного навчання, на даному етапі розвитку буде змішаний процес навчання – 
способи поєднання традиційного навчання та засобів віддаленого надання матеріалів, 
віртуальних інтерактивних засобів моделювання та тестування.  


Висновки з проведеного дослідження. Трансформація освіти в процесі побудови 
інформаційного суспільства буде відбуватись не тільки у вигляді створення нових видів 
освітніх послуг, цей процес буде торкатися усіх аспектів освітнього процесу. Для того щоб 
залишися конкурентоздатними на ринку освітніх послуг навчальним закладам доведеться 
все більше витрачати на інформаційні технології – актуалізацію навчальних програм, 
організацію комп’ютерних класів, закупку та впровадження відповідного спеціалізованого 
програмного забезпечення, організації виходу в Інтернет для навчання та спілкування своїх 
слухачів. На даному етапі цей процес слабко регулюється державними програмами, вага 
яких особливо для країн що розвивається на даному етапі є особливо високою. Адже 
правильна організація освітнього процесу може значно прискорити впровадження 
інформаційних технологій в життя та економічні відносини суспільства, що в свою чергу 
приведе до економічного розвитку та благополуччя держави в ХХІ столітті.  
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 Анотація 
Аналізується процес трансформації освіти та її роль з становленням  


інформаційного суспільства. Розглядаються нові види освітніх послуг та зміна 
освітнього процесу що формуються під впливом інформаційних технологій. 
Висвітлюється закордонний досвід визначення ролі освіти в побудові інформаційного 
суспільства, та можливі вітчизняні шляхи його використання. 


Ключові слова: трансформація освіти, інформаційне суспільство, інформаційні 
технології. 


 
Аннотация 


Анализируется процесс трансформации образования и его роль с становлением 
информационного общества. Рассматриваются новые виды образовательных услуг и 
изменение образовательного процесса которые формируются под влиянием 
информационных технологий. Освещается зарубежный опыт определения роли 
образования в построении информационного общества, и возможные отечественные 
пути его использования. 


Ключевые слова: трансформация образования, информационное общество, 
информационные технологии. 


 
Annotation 


The transformation of education and its role in the formation of information society is 
analyzed. New types of educational services and change the educational process that formed 
under the influence of information technology are viewed. Foreign experience defining the role of 
education in building the information society and possible ways for its domestic use are showing. 


Key words: formation educations, information society, information technology. 
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“Де наша мудрість, загублена заради знань, 


 де наші знання, загублені заради інформації?" 
ТОМАС ЕЛІОТ. 


 
ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ЗНАНЬ 


 
Постановка проблеми. Проблема пошуку оцінки наукових знань, рівня їх 


використання особливо гостро постала в період переходу світової спільноти до 
інформаційного суспільства. В епоху нової економіки, економіки, що базується на генерації, 
поширенні та використанні знань, власне знання стають капіталом і визначають вартість 
нематеріальних активів компаній, в основі яких є інтелектуальний потенціал. Нова модель 
економічної діяльності базується на знаннях, які формують конкурентні переваги і 
можливості підприємств, а інтелектуальні активи цінуються вище матеріальних. 
Трансформація інтелектуального потенціалу в капітал відбувається за умов його 
затребуваності, яка в свою чергу залежить від макроекономічної ситуації в країні, її 
територіально-галузевої структури, структури зайнятості населення, попиту на інновації, 
готовності до їх впровадження, рівня якості життя, культурного середовища тощо.  


Порівняння економічних досягнень розвинутих країни довели, що природні ресурси 
поступово поступаються своїми лідируючими позиціями у забезпеченні соціально-
економічного процвітання країни, на зміну їм прийшов інтелектуальний капітал. Знання стали 
економічною категорією, а їх капіталізація – одним із важливих факторів, що визначають 
прогрес суспільства. 


Накопичений в Україні протягом останніх років інтелектуальний потенціал в умовах 
ринкових перетворень зазнав значних негативних і незворотних змін, що проявилося у 
відтоку “мізків” з держави, постарінню наукових кадрів, знеціненні цінностей, майновому 
розшаруванню  тощо.  


Аналіз останніх досліджень. Окремі аспекти якості наукових знань, управління 
знаннями в зннаннєвомісткій економіці, особливості їх накопичення та відтворення в умовах 
нової економіки висвітлені у працях багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Д. Белла, 
Ю.М. Бажала, Б.Данилишина, В. Гейця, В. Л. Іноземцева, Я. Жаліла, В.Л. Макарова, Л.О. 
Мусіної, К. Келлі, О.Новикової, Б.Г. Клейнера, Ю.Полунєєва, А.П. Ревенка, Л.І. Федулової та 
інших.  


Однак особливості накопичення знань та їх капіталізація в умовах нової економіки 
недостатньо досліджені в українській економічній думці.  


Перехід економік розвинених країн до економіки, що базується на знаннях, де 
створюються і використовуються знання для прискорення власного зростання та підвищення 
конкурентоспроможності показав необхідність оцінки діяльності організацій нової економіки, 
які на першому місці мають нематеріальні ресурси: знання, інтелектуальний капітал, 
задоволення інтересів споживачів, соціальний прибуток, організаційну культуру тощо [10, 
с.136]. 


Постановка завдання. Необхідність розгляду невирішених питань стосовно 
капіталізації наукових знань та формування обліку нематеріальних активів в українській 
економіці зумовлюють актуальність теми дослідження. 


Виклад основного матеріалу. Насамперед дамо визначення тому, що ми розуміємо 
під знаннями , які види знань розглядають у новій економіці та які існують можливості 
управління знаннями з метою їх капіталізації. розкриємо особливості їх капіталізації.  


На даний час існує безліч визначень категорії “знання”. Так, академік В.І.Вернадський 
під знанням розумів емпіричний факт [1] за іншими уявленнями [2] – відтворювальні факти, 
ті, які піддаються перевірці та можуть бути використані для подальшого пізнання і разом з 
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тим є особливим видом ідеалізації. Наукові знання відрізняються низкою особливостей: 
специфічністю, конкретністю, емпіричністю, перевіркою та системністю. Знання в останній 
час отримали чуттєву, наочну, художню та абстрактну характеристики [4]. 


Наукові знання в певній мірі можуть бути присвоєні, що відрізняють їх від решти 
суспільних благ. Крім того, знання володіє ще такими особливими характеристиками: 
тривале використання без руйнування та видозміни самих знань, а також виробництво знань 
не завжди містить прогнозовані результати, чи корисність. Відомо також, що знання не до 
кінця можна трансформувати в об’єкт продажі. Тому, що воно володіє унікальними 
властивостями, які не піддають формалізації, оцінці та однозначній інтерпретації. 


Так, за філософським словником, знання – перевірений практикою результат пізнання 
дійсності, вірніше її відображення в мисленні людини, володіння досвідом і розумінням, які є 
вірними і в суб’єктивному і об’єктивному відношенні, на оcнові яких можна побудувати 
судження і висновки, достатньо надійними для їх розгляду як знання [17]. 


Однак, у сучасному трактуванні принципів економіки, що заснована на знаннях, 
тлумачення категорії знання слід доповнити, надати їй економічного змісту, оскільки знання є 
капіталом. Тому, знання – це сукупність збережених в пам’яті людини, або в базах даних 
фактів про деяку предметну сферу, їх взяємозв’язків і правил, які можуть бути використані 
для отримання нових фактів і/або вирішення будь-яких завдань, пов’язаних з різноманітними 
видами інтелектуальної і практичної діяльності людей, чи їх спільнот [12]. 


За Карлом Вігом, західним фахівцем в області управління знаннями, знання 
складається із істин та уявлень, точок зору та концепцій, суджень, висловлювань, 
методологій та ноу-хау [18]. 


Під “науковим знанням” розуміють систему знань про закони природи, суспільства, 
мислення. Наукове знання є результатом відображення дійсності і когнітивною основою 
людської діяльності, воно соціально обумовлене і володіє різною мірою достовірності [13]. 


Особливістю наукових знань у новій економіці є те, що враховується така компонента 
знання як думки та інтелектуальні навички людини, які не піддаються формалізації. 
Необхідно враховувати також і те, що знання постійно оновлюються і потребують 
вироблення мобільності та гнучкості у його носія. Крім того, знанням властиво старіти, і 
старіння в наш час пришвидшується у зв’язку із новими дослідженнями, впровадженням 
інновацій тощо. Тому на перше місце в економіці, яка ґрунтується на знаннях, виходять 
процеси генерації, передачі, обміну та капіталізації та споживання знань.  


За підходом окремих вчених, знання постають як формалізовані продукти 
інтелектуальної діяльності. Їм властивий процес накопичення, патентування, збереження, 
інтеграції та подальшого використання, тобто процес управління знаннями [15].  


Наукові знання в певній мірі можуть бути присвоєні, що відрізняють їх від решти 
суспільних благ. Крім того, знання володіє ще такими характеристиками: тривале 
використання без руйнування та видозміни самих знань, а також виробництво знань не 
завжди містить прогнозовані результати, чи корисність. Крім того, знання не до кінця можна 
трансформувати в об’єкт продажі. Узагальнивши всі ці ознаки, виділимо певні 
характеристики знань: внутрішня інтерпретація, структурованість, зв’язаність, активність. На 
основі поєднання цих та інших властивостей виділяють такі типи знань: 


• базові (фундаментальні) знання (deep knowledge) — систематизовані знання, 
засновані на моделі, що описує всі значні аспекти деякої предметної сфени, які розглядають 
її сутності, їх властивості і різноманітні зв’язки між ними;  


• компілятивні знання (compiled knowledge) — знання, отримані на основі вже 
відомих знань, шляхом їх структурування і/або систематизації в формі, необхідній для їх 
використання в нових цілях;  


• неповні знання (incomplete knowledge) — знання, з яких не можуть бути отримані 
значні факти в даній  предметній сфері; 


• нечіткі знання (fuzzy knowledge) — знання, засновані на нечіткій логіці; 
• поверхові знання (surface knowledge) — неповні, фрагментарні знання, часто 


пов’язані с недостатньою вивченістю предметної сфери. Однак, такі знання можуть бути  
успішно використані в окремих випадках; 


• предметні знання (domain knowledge) — знання, які відносяться до конкретної 
вузької сфери предметної області; 
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• процедурні знання (procedural knowledge) — знання, втілені у комп’ютерних 
програмах для вирішення тих чи інших задач [12]. 


Крім того, все людське знання прийнято поділяти на два основні його типи: 1) 
формалізоване, яке виражене правильною літературною мовою, формулами, конкретними 
характеристиками, інструкціями та ін., завдяки чому цей тип знання може легко 
передаватися від одного індивіда до іншого; 2) неформалізоване, що важко піддається 
вербалізації; це особисте знання, результат індивідуального досвіду, що включає такі 
розмиті поняття, як особисте переконання, думки та систему цінностей [14, с.166]. 


Отже, процес здобуття цінності із знань потребує нового підходу до організації знань. 
Як стверджують науковці, знання стає найбільш цінним в момент його передачі [15].  


Аналіз змісту, специфіки і характеру використання знань дозволив Б. Мільнеру 
виділити такі види знань: процедурні, декларативні, епізодичні, евристичні та мета-знання. 
Процедурні – це такі знання, які застосовують для удосконалення дій і відповідають на 
питання як діяти. Декларативні знання мають справу із описанням, інформацією та 
відповідають на питання що  робити. Епізодичні знання використовують виходячи із 
схожості ситуації, аналогічності тематики попередніх епізодів, подій та які зберігаються, 
узагальнюються  і знову застосовуються в новій ситуації. Евристичні знання відносяться до 
практичних правил із власного досвіду і дозволяють визначити різницю між фахівцем і 
новачком. Мета-знання – це знання про способи і методи пошуку і переробки інформації, 
прийняття рішень  про те, коли необхідно застосовувати той, чи інший тип знань. Мета-
знання характеризуються більш високим рівнем абстракції у порівнянні з епізодичним, 
процедурним і декларативним знаннями [10, c.135]. 


Існування такої різноманітності знань пов’язана із особливостями його використання і 
що важливо, можливостям перетворення знання у капітал в умовах нової економіки. Як 
стверджує Андре Горц, інформатизація підвищила цінність саме незамінного, непідвласного 
формалізації знання. Зростає попит на знання, засновані на досвіді, на здатності до 
орієнтації, самоорганізації. Іншими словами на форми живого знання, які набувають в 
спілкуванні, у повсякденній культурі [3].  


У контексті інтеграції України до Європейського Союзу важливим є класифікація знань, 
яка розроблена експертами Єврокомісії: 


- наукові знання, що сформувалися в університетах, державних науково-дослідних 
інститутах і приватному корпоративному секторі досліджень і розробок; 


- технічні (технологічні) знання, основними постачальниками є компанії 
підприємницького сектора, що проводять власні дослідження і розробки, інститути 
підприємницького сектора і державні наукові заклади, університети, а також дослідницька 
активність в нових підприємницьких структурах, що виникають при створенні нового бізнесу, 
а також в якості побічного продукту досліджень; 


- інновації, що здійснюються компаніями підприємницького сектору; 
- інтелектуальний капітал, що створюється в результаті діяльності університетів з 


підготовки спеціалістів і кадрів вищої класифікації, в процесі досліджень в державному і 
підприємницького секторах, а також в інших спеціалізованих закладах вищої професійної 
освіти; 


- інформаційно-комунікаційні технології, що створюються в корпоративному секторі і 
поширюються в результаті їх застосування у діяльності мережевих структур [10, с.129-130]. 


Головною ж особливістю знання в умовах нової економіки є його властивість 
капіталізуватися. 


Термін “капіталізація” у економічній літературі має декілька значень: 
1) перетворення частини прибутку або всього прибутку в додану вартість, додані 


фактори виробництва (засоби праці, предмети праці, трудовий капітал  тощо); 
2) оцінка вартості фірми на основі її основного та оборотного капіталів; 
3) оцінка вартості фірми на основі ринкової вартості її акцій та облігацій;  
4) визначення вартості фірми на основі щорічного прибутку [13]. 
Під “капіталізацією знань” розуміють процес реалізації об’єктів інтелектуальної 


власності із перенесенням вартості нематеріальних об’єктів на вартість продукції, що 
виробляється [5]. Крім того, капіталізація знань є основним принципом функціонування нової 
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економіки в постіндустріальну епоху розвитку суспільства, а також передбачає процес 
управління знаннями.  


Щодо капіталізації знань, то сьогодні вона наштовхується на нові межі. Всіляке 
формалізоване знання може бути остаточно відділене від свого матеріального й людського 
носія, практично розмножено в цифровій формі і без обмежень використано в універсальних 
машинах. А його суспільна корисність зростатиме в залежності його поширення. Однак, 
товарна вартість в міру його розповсюдження знижується, наближаючись до нуля, тобто 
воно  стає загально доступним [3].  


Тому надзвичайно важливо капіталізувати знання, щоб воно відповідало важливим 
умовам, за яких капітал існує і функціонує як капітал у індустріальній економіці. Тобто, 
знання повинне економити більше праці, ніж коштувало його придбання; праця його 
реалізації повинна контролюватися капіталом; воно повинно ставати виключно власністю 
фірми яка реалізує його в своїх матеріальних, чи нематеріальних товарах [3].  


Як зазначає А. Горц, принципова різниця нової форми капіталу полягає в тому, що 
спочатку воно накопичується і виробляється не для того, щоб бути, чи залишатися 
приватною власністю. Навпаки, знання доповнюються новими знаннями, коли їх 
використовують і передають іншим. Знання генеруються з метою першочергового 
задоволення гострої потреби в знаннях [3].  


Як зазначає Б.Мільнер, людський капітал і капітал знань невіддільні, при цьому 
людський капітал здатний отримувати цінності не лише із знань, якими володіє, а й із 
способу свого впливу на них. Величезними перевагами людського капіталу є здатність до 
емоцій та інтуїції [10, c.134]. 


Важливим питанням з огляду на вищезазначене, є сучасні підходи до оцінки знань, з 
метою управління ним і підвищенням капіталізації. Оскільки, знання з одного боку, продукт 
приватний, який можна присвоювати, а з іншого – суспільний, тобто такий, що належить всім, 
то у науковій літературі сформувалися такі два основні підходи до вимірюванню знань: 1) 
затратний (за затратами на їх виробництво, витрати на дослідження і розробки, на вищу 
освіту, на програмне забезпечення тощо); 2) ринковий (за ринковою вартістю реалізованих 
знань) [9]. 


Складність оцінки знань полягає у труднощах врахування дії факторів, основними з 
яких є людський фактор, процеси, технології, рівні умови і можливості [10, с.135].  


Однак, у зв’язку із активним поширенням нових знань зростає потреба у формалізації 
вимірювання нематеріальних активів. У економічній літературі висвітлений 
загальноприйнятий спосіб вимірювання інтелектуального капіталу: q-індекс Дж. Тоббіна. Він 
розраховується як відношення ринкової вартості компанії (добуток ціни акцій на кількість 
акцій) до суми , яку слід витратити на заміщення фізичних активів (в деяких випадках на 
балансову вартість компаній) [10, с.136].  


Крім того, для кількісного виміру знань використовують ще такі чотири методи оцінки: 
1) прямого інтелектуального капіталу (відображають вартість нематеріальних активів 


за їх компонентами); 
2) капіталізація ринку (такі оцінки розраховуються в результаті визначення різниці 


між ринковою капіталізацією компанії та вартості цінних паперів її акціонерів. Один з підходів 
– визначення відношення ринкової ціни (акції) до її бухгалтерської оцінки. Другий – 
відношення ринкової вартості цінних паперів фірми до відновлюваної вартості її активів); 


3) окупність активів (фокусується на середній величині доходів від нематеріальних 
активів. Отримані до сплати податків доходи компанії діляться на середню величину 
матеріальних активів. Результат порівнюється із середнім об’ємом продукції компанії, а 
різниця множиться на середню величину матеріальних активів, щоб отримати середній 
річний дохід від нематеріальних активів); 


4) лічильних карт (визначаються різноманітні індикатори або показники ряду 
компонентів нематеріальних активів, які можуть бути наведені у вигляді числових лічильних 
карт, а також графічно) [10, с.136]. 


Крім того, в фаховій літературі зустрічаються інші методи оцінки інтелектуального 
капіталу, в основному це якісні оцінки: інформаційний менеджмент тощо. Метою сучасного 
менеджменту є капіталізація знань, що  досягається як шляхом розвитку людського капіталу 
компаній, установ, так і ефективним інформаційним менеджментом, тобто управлінням 
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структурним капіталом (патенти, ліцензії, торговельні марки, організаційну структуру, бази 
даних, електронні мережі) [7]. 


Розрахунки коефіцієнту Тоббіна для комплексної оцінки інтелектуального капіталу 
українських підприємств не проводилися. У науковій літературі наводяться дані розрахунку 
даного коефіцієнта лише для американських, європейських та російських підприємств. Слід 
зазначити, що складність проведення такої оцінки в українській економіці викликана 
недостатньою увагою підприємств до власних інтелектуальних активів, а також відсутність їх 
статистичного обліку (особливо це стосується банків та бюджетних установ). Окремі спроби 
часткового дослідження інтелектуального потенціалу українськими науковцями вітчизняних 
підприємств показала, що Україна характеризується низьким рівнем капіталізації 
інтелектуального потенціалу.  


Як зазначає І.О. Курило, стримує накопичення інтелектуального капіталу в Україні 
порівняно низький попит на висококваліфікованих працівників, дефіцит робочих місць високої 
освітньої ємності [8]. 


Формула капіталізації інтелекту в ринковій економіці означає перетворення кваліфікації 
кадрів в набір ліцензій и сертифікатів, цінних знаний и технологічних досягнень – в права 
інтелектуальної власності, а наукової репутації творчих колективів – в бренди, що 
стимулюють інвестиції в інновації [11]. 


На основі теоретичного узагальнення і систематизації наукових розвідок, пропонуємо 
модель формування прибутку в процесі капіталізації знань, яка наведена на рис.1. 


 
Рис.1. Модель формування прибутку в процесі капіталізації знань* 


                 *Власна розробка 


Щодо капіталізації знань, то на думку Л.Федулової, додержання умов ефективного 
використання знань вимагає відповідного їх ресурсного забезпечення, в тому числі і 
фінансування всіх ланок інноваційної системи. Тобто, у цій системі повинні бути закладені 
умови для інвестування її розвитку, які передбачають взаємозалежність підготовчих стадій 
придбання знань (середньої, вищої освіти) зі стадіями наукових досліджень і розробок та 
дифузією їхніх результатів у сферах економіки [16, с.96].  


Підсумовуючи зазначимо, що в сучасних умовах формування економіки знань в Україні 
та інтеграції її у європейський науково-технічний простір головними проблемами є 
перетворення існуючого інтелектуального потенціалу в капітал. З цією метою слід розробити 
дієвий механізм капіталізації знань і формування сучасних інститутів економіки знань, які би 
відповідали світовим нормам і враховували національні особливості інституту 
інтелектуальної власності. Для статистичного супроводу нагальним питанням є розробка 
системи показників і методи кількісного виміру знань, на основі яких можна було б визначати 
розриви між країнами, а також детермінувати тенденції їхнього росту. Погоджуємося із 
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думкою Б. Мільнера про доцільність вивчення  ступінь впливу окремих видів знань на 
економічне зростання, а також тих чи інших факторів економічного росту на еволюцію знань. 


Узагальнюючи наше дослідження, виділимо проблеми капіталізації знань в Україні: 
незапитаність розробок українських вчених в державі призводять до їх реалізації за 
кордоном. Відповідно капіталізація цінних знань здійснюється за межами нашої держави. 
Таким чином Україна стає інтелектуальним донором для світових технологічних лідерів.  


Враховуючи інтеграцію нашої держави до європейської спільноти, вважаємо за 
доцільне сприяти ширшому залученню вітчизняного інтелектуального капіталу до 
Європейських інноваційних програм: 7-a рамкової програми, PRO INNO Europe тощо. 
Оскільки формування спільних проектів дозволить підвищити рівень українських розробок, 
дасть можливість вивчити іноземний досвід та ефективніше інтегруватися у світовий 
інтелектуальний простір. 


Крім того важливим завданням для українських регіонів з метою ефективного 
використання, збереження та примноження інтелектуального капіталу є: 


• удосконалення законодавства в частині науково-технічної та інноваційної політики. 
• покращання статистичного супроводу для розрахунків показників капіталізації та 


інших (зведений баланс по підприємствам по регіону тощо). 
• розробка альтернативних та удосконалення існуючих методик оцінки 


інтелектуального капіталу. 
Накопичення інтелектуального капіталу, підвищення його капіталізації останнім часом 


стає головним питанням не лише при управлінні знаннями, а й в управлінні регіоном. 
Висновки з проведеного дослідження. У сучасному регіональному менеджменті 


питання підвищення капіталізації регіонів (ріст вартості активів, розташованих на території 
даного регіону) через капіталізацію знань (як нематеріальних активів) повинне бути у центрі 
уваги, враховуючи те, що в економіці знань дієвими є інші чинники, ніж в період 
індустріальної економіки.  


В.М. Княгінін головними факторами капіталізації регіону вважає територію, активи, 
ринки, інститути. Оскільки найбільш інертними чинниками він вважає територію та активи, то 
головну увагу слід скеровувати саме на підвищення капіталізації всіх активів на території 
регіону [6]. Слід концентрувати активи у регіонах, оскільки їх сукупність позитивно 
впливатиме на капіталізацію регіонів 


Яким чином підвищення капіталізації регіонів сприятиме зростанню вартості знань? 
Тільки залучення мобільних активів: носіїв інтелекту, створивши їм належні умови для 
реалізації творчих здібностей і набутих знань,  дозволить примножити і створювати нові 
знання, які набудуть більшої капіталізації при раціональному управлінню ними. 
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Анотація 
У публікації розкриті теоретико-прикладні основи оцінки людського капіталу через 


капіталізацію наукових знань. Здійснено огляд існуючих методів оцінки інтелектуального 
капіталу. Особлива увага приділена розрахунку q-індексу Дж. Тоббіна, як найбільш 
поширеного показника капіталізації нематеріальних активів. Обґрунтована доцільність й 
необхідність оцінки рівня капіталізації знань вітчизняних підприємств. Запропоновано 
розробити дієвий механізм капіталізації знань. 


Ключові слова: капіталізація, знання, інтелектуальний капітал 
 


Аннотация 
Раскрыты теоретико-прикладные основы оценки человеческого капитала через 


капитализацию научных знаний. Осуществлен обзор существующих методов оценки 
интеллектуального капитала. Особенное внимание уделено расчету q-индекса Дж. Тоббина, 
как наиболее распространенного показателя капитализации невещественных активов. 
Обоснованная целесообразность и необходимость оценки уровня капитализации знаний 
отечественных предприятий. Предложено разработать действенный механизм 
капитализации знаний. 


Ключевые слова: капитализация, знания, интеллектуальный капитал 
 


Annotation 
In the publication the theoretical-applied bases of an estimation of the human capital through 


capitalization of scientific knowledge are opened. The review of existing methods of an estimation 
of the intellectual capital is carried out. The special attention calculation of a q-index of J. Tobbin’s, 
as most widespread indicator of capitalization of non-material actives is given. Well-founded 
expediency and necessity of realization of an estimation of level of capitalization of knowledge of 
the domestic enterprises is grounded. It is suggested to develop the effective mechanism of 
capitalization of knowledge. 


Keywords: capitalization, knowledge, intellectual capital 
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МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ 
АСИМЕТРІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 


 
Постановка проблеми. Вирішення актуальних проблем забезпечення належної якості 


життя населення, що є кінцевою метою діяльності державних та регіональних органів 
управління, вимагає ґрунтовного наукового аналізу стану й розвитку головних її чинників: 
економічного становища, демографічної ситуації, соціального розвитку та стану довкілля. 
Стан здоров’я населення та рівень його освіти, які є одними з найважливіших індикаторів 
якості життя, значною мірою залежать від розвитку та функціонування соціальної сфери 
регіону. 


Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку соціальної сфери 
перебувають у фокусі наукової уваги значної частини економістів, державних управлінців, 
соціологів, географів, філософів та інших науковців. З-поміж них виокремимо Алимова О.М., 
Барановського М., Богиню Д.П., Борщевського П.П., Бугуцького О.А., Вдовиченка М.Х., 
Куценко В.І., Лібанову Е.М., Новікова В.М., Орлатого М.К., Осадчу Г.І., Остафійчука Я.В., 
Пирожкова С.І., Пищуліну О. , Прокопишак К.В., Проскурякова В.М., Семів Л. К., Стешенко 
В.С., Тощенка Ж.Т., Шепотько Л.О., Шпильову Ю.Б., Ягодку А.С., Ярему Б.П. У їх працях 
висвітлено теоретико-методологічні питання розвитку соціальної сфери загалом та окремих 
її складових, аспекти розв’язання економічних та соціально-демографічних проблем її 
розвитку. Проте актуальним залишається питання впливу міграційного чинника на розвиток 
соціальної сфери та окремих її складових. 


Постановка завдання: оцінити асиметричність розвитку соціальної сфери регіонів 
України та виявити взаємозв’язки між міграційними процесами та головними структурними 
складовими соціальної сфери. 


Виклад основного матеріалу. Соціальна сфера – це сфера діяльності, яка 
забезпечує загальний рівень життя громадян, сприяє зростанню їх добробуту, задовольняє 
різноманітні потреби як суспільства, так і кожного окремого громадянина (матеріальні, 
духовні, культурні, побутові), дозволяє реалізувати здібності та інтереси тих же громадян і 
тим самим сприяє відтворенню людини і зростанню благополуччя в державі [16, с. 5]. 


Не аналізуючи підходи до розуміння компонентної структури соціальної сфери, у 
наступному використовуватимемо позицію ряду авторів1, що виділяють у її структурі 
соціально-культурну (освіта, культура і мистецтво, охорона здоров’я і соціальне 
забезпечення, засоби масової інформації) та матеріально-побутову (торгівля, громадське 
харчування, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування) сфери.  


Виходячи з цього для оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіонів України, 
виокремимо такі її головні елементи: охорона здоров’я, освіта, житло, житлово-комунальне 
господарство, транспортне обслуговування і зв’язок, торгівля, громадське харчування, 
побутове обслуговування, культура і мистецтво, спорт, наука, соціальне обслуговування і 
соціальна робота (табл. 1). Кожен із наведених елементів можна описати низкою кількісних 
та якісних показників. Проте детальна їх характеристика та комплексний аналіз може бути 
основою окремого наукового дослідження. Для досягнення цілей даної статті доцільно 
вибрати окремі найважливіші, на нашу думку, структурні складові, що репрезентуватимуть 
загальний рівень розвитку соціальної сфери регіонів України. 
                                                
1 такої думки дотримуються Куценко В.І., Остафійчук Я.В., Дорогунцов С.І., Заєць Т.А., Пітюренко Ю.І., 
Клиновий Д.В., Пепа Т.В. [16] 
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Таблиця 1 
Критерії та показники оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіону 


 
Сфера Критерій Показник 


- кількість лікарів усіх спеціальностей, на 10 000 
осіб населення  


Охорона 
здоров’я 


- забезпеченість населення 
стаціонарною медичною допомогою 


- кількість середнього медичного персоналу, на 
10 000 осіб населення 


- наповнюваність дошкільних закладів 
освіти (ДЗО) 


- охоплення дітей ДЗО, % Освіта 


- наповнюваність загальноосвітніх 
шкіл 


- кількість учнів, у розрахунку на 1 вчителя 


- забезпеченість населення житлом, м2 загальної 
площі в середньому на 1 особу 


Житло - забезпеченість населення житлом 


- введення в експлуатацію житла, м2 на 1000 ос. 
Зв’язок - забезпеченість населення 


стаціонарними телефонами 
- забезпеченість основними домашніми 
телефонними апаратами на 100 сімей 


Культура і 
мистецтво 


- забезпеченість населення 
закладами культури і мистецтва 


- театри та музеї, од. на 100 000 осіб 


 
Оскільки відібрані показники для оцінювання рівня розвитку соціальної сфери регіону 


мають різну розмірність, необхідно провести нормування їх значень.  
Для цього доцільно використати стандартний підхід нормування за такими формулами: 


j


ij
ij x


x
x =€     (1) 


для стимулянтів та 


ij


j
ij x


x
x =€     (2) 


для дестимулянтів (показник кількості учнів),  
де і – номер об’єкту (регіону), j – номер ознаки (показника), m – кількість об’єктів 


(регіонів). (Для стимулянтів більше значення показника відповідає більшому нормованому 
значенню ознаки, а більше значення показника-дестимулянта – меншому нормованому 
значенню ознаки.)  


Використовуючи відповідні значення обраних показників здійснено територіальну оцінку 
рівня розвитку соціальної сфери України за окремими аспектами її найважливіших складових 
(див. рис. 1). У сфері охорони здоров’я (за забезпеченістю населення стаціонарною 
медичною допомогою) найвищий рівень розвитку мають Київ, Чернівецька, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська та Харківська області, найнижчий – Миколаївська, Херсонська, 
Київська і Закарпатська області. Рівень розвитку освіти є найвищим у Києві, Севастополі, 
Харківській та Донецькій областях, низьким – у західних Івано-Франківській, Закарпатській, 
Рівненській та Волинській областях. Значною мірою через нерівномірність розподілу вищих 
навчальних закладів, значення цього індексу в територіальному розрізі коливається у 
великому діапазоні (0,66-1,86). Індекс розвитку житлової сфери має значення від 0,70 
(Донецька) до 2,17 (Київська обл.), що засвідчує відповідну високу асиметричність регіонів 
України. А саме, високий рівень розвитку житлової сфери мають Київ, Чернівецька, Івано-
Франківська та Одеська області, низький –Донецька і Луганська, Запорізька й 
Дніпропетровська, а також Миколаївська і Рівненська області. 


Для проведення загальної характеристики рівень розвитку соціальної сфери України 
обчислено відповідний узагальнюючий індекс за формулою: 


∑
=


=
n


j
ijx


n
I


1


€1
    (3), 


де n – кількість показників (8). 







ЕЕККООННООММІІККАА  ТТАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИММ  ГГООССППООДДААРРССТТВВООММ 
 
 


 33 


 


 
Рис. 1. Рівень розвитку соціальної сфери регіонів України (2008) 


 
Як видно з рис. 1, найвищий рівень розвитку соціальної сфери (ІРСС) у м. Києві, 


Севастополі та Київській області (значення відповідних індексів 1,67, 1,24 і 1,22). Високий 
рівень характерний для Одеської, Чернігівської, Кіровоградської та Тернопільської областей. 
Дещо вищі за середні значення ІРСС мають Харківська, центрально українські Черкаська й 
Полтавська, та прикарпатські (крім Закарпатської) області України. Загалом відзначимо 
зниження ІРСС у відцентровому напрямку. Найнижчими вони є у південних Миколаївській 
(0,78) та Херсонській (0,88), у західно-поліських Рівненській (0,82), Волинській (0,84) та 
Житомирській (0,86), у східних Луганській (0,86) та Донецькій (0,87) областях. 


Найбільші відмінності у значеннях обчисленого індексу розвитку соціальної сфери 
спричинені в основному відхиленнями у житловій та культурній складовій соціальної сфери.  


Одним із чинників асиметрії соціальної сфери доцільно розглядати міграційні процеси. 
Як зазначалося у попередніх дослідженнях [15], саме міграції, як стаціонарні, так і 
маятникові, виразно ілюструють асиметрію розвитку поселень, зокрема у соціальній сфері 
регіону-донора та регіону-реципієнта мігрантів.  


Статистичні дані свідчать, що сумарні обсяги міжрегіональної та зовнішньої міграцій 
населення України у 2008 р. склали 733 150 ос. (1,6 % населення України), левова частка з 
них (673 467 ос.) – міжрегіональні мігранти (91,9 %). 


Адекватна оцінка впливу міграцій на розвиток соціальної сфери ускладнюється 
недосконалістю офіційної статистичної інформації про кількісні та якісні характеристики 
міграцій – обсяги, внутрішню структуру, географію, особливо стосовно міждержавної та 
маятникової міграції. Для оцінювання впливу міграційного чинника на рівень розвитку 
соціальної сфери України, варто розглядати показники як міжрегіональної, так і 
міждержавної міграцій населення. На поданій нижче картосхемі (рис. 2) наведено сальдо 
сумарної міграції та чисельність прибулих і вибулих у регіони міжрегіональних та зовнішніх 
мігрантів. 
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Рис. 2. Міжрегіональна та міждержавна міграція в Україні 


 
В результати аналізу офіційних статистичних даних щодо міжрегіональної та 


міждержавної міграцій, виокремлено деякі регіональні особливості. 
Найвищим міграційне сальдо є в Києві, Севастополі, АР Крим, Одеській та Харківській 


областях. Лише 8 з 27 регіонів (в т.ч. 2 міста) мають додатне сальдо міграцій, враховуючи 
переважання міжрегіональних міграцій, робимо висновок про своєрідну «поляризацію» 
населення до вищезазначених регіонів.  


Найбільша міграційна активність притаманна Києву, південним і східним регіонам 
України, найменша – прикарпатським (крім Львівської), Кіровоградській та Миколаївській і 
Херсонській областям. Кіровоградська та Херсонська області мають найбільше негативне 
сальдо міграцій – -3,9 і -2,5 відповідно. 


Розглянемо окремі аспекти впливу міграцій на розвиток соціальної сфери. 
Міграційні аспекти асиметрії сфери охорони здоров’я пов’язані передусім із відтоком 


медичних кадрів: лікарів та середнього медичного персоналу.  
Зрозуміло, що завдяки міжнародній міграції працівників охорони здоров’я до України 


надходять значні грошові кошти від українських мігрантів. Як слушно зауважує О. Левицька [8], 
це може двояко відобразитись на розвиткові СОЗ: «з одного боку, медичні фахівці, отримавши 
досить високу кваліфікацію і досвід роботи, можуть повернутися до України (реемігрувати) та 
підвищити кадровий потенціал галузі; з іншого – якщо велика кількість лікарів і медичних сестер 
залишає країну (що є особливо характерним для України), то держава не одержує назад тих 
коштів, які вклала у навчання даних фахівців, стаючи мимовільним донором (експортером) 
робочої сили для інших, як правило, розвинутих країн. Проте найбільш руйнівним наслідком є не 
фінансові втрати. В умовах слабкої системи охорони здоров’я витік кадрових ресурсів може 
поставити медичну галузь на грань розвалу, що спричинить втрату людських життів. За цих 
обставин міжнародна міграція перетворюється із втрати працівників охорони здоров’я у втрату 
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людських життів» [8, с. 570]. 
За повідомленням тодішнього заступника міністра охорони здоров’я Валерія Бідного, 


«протягом 2008 року з України на роботу за кордон виїхало біля 6 тисяч лікарів, в чию освіту та 
розвиток держава вклала значні інвестиції» [17]. Більше того, за останні 5-6 років галузь 
втратила понад 47 тисяч медсестер. Додаткову тривогу за ситуацію в медицині у фахівців 
викликає процес старіння медсестринського персоналу. Так, упродовж 2006 р. кількість осіб 
пенсійного віку серед працюючих спеціалістів середньої ланки зросла з 12,6 до 13,8%, а в 
деяких регіонах – до 20% [13]. 


Дещо помилковою є думка про перенасиченість СОЗ кадрами: за словами Л. Пиріг, 
доцільніше говорити про «нерівномірний розподіл медичних працівників за спеціальностями, 
регіонами і типом закладу (посади укомплектовані в середньому лише на 80,3%), що значною 
мірою зумовлено внутрішньою і зовнішньою трудовою міграцією» [12]. 


Іншою галуззю (складовою) соціальної сфери, що найбільше відчуває вплив 
міграційних процесів є освіта та наука. З огляду на суперечливість наслідків освітньої та 
наукової міграції, їхній вплив на розвиток вітчизняної освіти й науки є неоднозначним. 


Говорячи про зовнішню міграцію, загальновідомим є негативне сальдо міграцій 
працівників науки та освіти в Україні. Зокрема, за офіційними статистичними даними, 
протягом періоду 2004-2008 рр. за кордон виїхали 39 докторів наук. При цьому 
найпривабливішими країнами для них були Російська Федерація (виїхало 10 докторів наук), 
Німеччина (7), Сполучені Штати Америки та Республіки Польща (по 6). Із загального числа 
науковців з науковим ступенем доктора наук, що емігрували, 34 мали вчене звання: 
професора – 14 осіб, доцента – 8 та старшого наукового співробітника – 12 осіб. [5]. За 
період незалежності України країну залишили 675 докторів наук: з 1991 до 2001 року – 500, у 
2001-2006 рр. – 96, у 2007 р. – 4 та у 2008 р. – 8.  


Якщо говорити про кандидатів наук, то за період із 1996 р. емігрували 1151 науковців (у 
2007 р. – 48 кандидатів наук). Також на постійне місце проживання за кордон протягом 
останніх 15 років виїхала значна частина співробітників Національної академії наук України – 
600 чоловік (з них 105 докторів та 327 кандидатів) [3; 18; 9]. 


Відтік кваліфікованих наукових кадрів спричиняє деформацію структури наукового 
комплексу країни та її регіонів, ставить під загрозу розвиток вітчизняної науки. 


Відповідно даних Світового звіту про освіту 2007 р., кількість українців, які навчались за 
кордоном, становила 26 879 осіб (1% від загальної кількості студентів). З них найбільша 
кількість студентів навчалась в Німеччині – 8455 студ., Росії – 6922 студ., Польщі – 2470 
студ., США – 1912 студ., Угорщині – 1294 студ. Тоді як в цей період в Україні навчалось 
23 259 зарубіжних студентів, що на 362 студ. менше, ніж мігрувало за освітнім фактором в 
інші країни [4; 14].  


На початок 2008/09 н. р. у 204 українських ВНЗ вищу освіту здобувають 35599 громадян 
з 131 країн світу. При цьому в останні роки кількість зарубіжних студентів, котрі навчаються в 
Україні, постійно збільшується. У 2009 році понад 200 українських вищих навчальних 
закладів здійснювали підготовку 43 тисяч зарубіжних студентів із 133 країн світу, що на 3 
тисячі більше, ніж торік. Це дозволило заробити 80 мільйонів доларів США, а також 
забезпечити роботою 4 тисячі викладачів [6; 14]. 


Оцінюючи асиметрію розвитку освітньої сфери, відзначимо вагомий вплив маятникової 
міжрегіональної освітньої міграції. Значна частка студентів здобуває освіту не в регіоні 
постійного проживання, тим самим створюючи навантаження на окремі складові соціальної 
сфери. Крім того, важливим аспектом впливу міграційного чинника та освітню сферу є 
маятникова міграція сільської молоді у міста всередині самого регіону (області). 
Найважливішими освітніми центрами в Україні залишаються усі міста-мільйонники та Львів. 


Щодо впливу міграцій на житлову сферу, передусім зауважимо, що значна частина 
переказів українських заробітчан спрямовується на придбання (будівництво, ремонт) житла 
та поліпшення побутових умов, проте це стосується виключно приватного сектору. Поряд з 
цим, інтенсивне надходження міграційних коштів є однією з умов підтримування високого 
рівня цін на житло в регіонах трудової еміграції, що ускладнює розв’язання житлових 
проблем для корінного населення. 







ССТТААЛЛИИЙЙ  РРООЗЗВВИИТТООКК  ЕЕККООННООММІІККИИ 
Всеукраїнський науково-виробничий журнал 


 
 


 36 


Іншим аспектом взаємозв’язку житлової сфери та міграцій є те, що значні темпи 
будівництва в окремих регіонах країни (див. рис. 1) забезпечуються завдяки використанню 
праці трудових мігрантів з інших регіонів України. 


Маятникова міграція, зокрема щоденна, чинить суттєвий вплив на транспортне 
обслуговування. Обсяг потоків маятникових міграцій залежить від часу доїзду на роботу 
(додому), який складає в середньому 45-60 хвилин та від радіуса впливу ринку праці 
(навчання), який в залежності від людності міста може сягати 120 км [7]. Переповненість 
приміського пасажирського транспорту, насиченість міст автотранспортом та пов’язана з цим 
якість атмосферного повітря, проблеми паркування – головні аспекти впливу маятникових 
міграцій на сферу транспортного обслуговування.  


Зазначимо, що міжнародна міграція певною мірою позитивно впливає на розвиток 
сфери зв’язку – зокрема мобільного та інтернет-зв’язку. 


Міграційний чинник має опосередкований вплив на розвиток торгівлі в регіоні, зокрема, 
варто відзначити підвищення сукупного попиту на товари та послуги, на придбання яких 
витрачається значна частка грошових переказів мігрантів. 


Висновки з проведеного дослідження.  Належний рівень функціонування галузей 
соціальної сфери регіону є необхідною умовою забезпечення високої якості життя 
населення. Виявлені територіальні відмінності дають підстави зробити висновок про значну 
регіональну асиметрію у рівнях розвитку соціальної сфери України. Найвищий рівень 
розвитку соціальної сфери виявлено в Києві, Севастополі та Київській області. Високий 
рівень характерний для Одеської, Чернігівської, Кіровоградської та Тернопільської областей. 
Загалом відзначимо зниження значень ІРСС у відцентровому напрямку. Найнижчими вони є 
у південних Миколаївській та Херсонській, у західно-поліських Рівненській, Волинській та 
Житомирській, у східних Луганській та Донецькій областях.  


Проаналізовані дані щодо міграційних потоків свідчать, що найвищим міграційне сальдо 
(міжрегіональної та міждержавної міграції) мають Київ, Севастополь, АР Крим, Одеська й 
Харківська області. Лише 8 з 27 регіонів (в т.ч. 2 міста) мають додатне сальдо міграцій, 
враховуючи переважання міжрегіональних міграцій, робимо висновок про своєрідне 
«тяжіння» населення до вищезазначених регіонів. Кіровоградська та Херсонська області 
мають найбільше негативне сальдо міграцій – -3,9 і -2,5 відповідно. Найбільша міграційна 
активність притаманна Києву, південним і східним регіонам України, найменша – 
прикарпатським (крім Львівської), Кіровоградській Миколаївській і Херсонській областям.  


Роль України як донора мігрантів підтверджено аналізом міграцій медичних працівників, 
освітян та науковців. Вимивання кваліфікованих кадрів загрожує деформації та деградації 
сфери охорони здоров’я, освіти і науки. Саме ці галузі повинні бути пріоритетними при 
формуванні комплексним програм соціально-економічного розвитку регіонів України 
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Анотація 


Оцінено рівень розвитку соціальної сфери регіонів України, виявлено територіальні 
відмінності в розвитку окремих її складових. Проаналізовано міжрегіональні та 
міждержавні міграції в Україні, виявлено та показано роль міграційного чинника у 
формуванні та функціонуванні складових соціальної сфери країни. 


 Ключові слова: соціальна сфера, міграція, регіональна асиметрія, міграційний 
чинник. 


 
Аннотация 


Оценен уровень развития социальной сферы регионов Украины, обнаружены 
территориальные различия в развитии отдельных ее составляющих. Проанализированы 
межрегиональные и межгосударственные миграции в Украине, выявлена и представлена 
роль миграционного фактора в формировании и функционировании составляющих 
социальной сферы страны. 


Ключевые слова: социальная сфера, миграция, региональная асимметрия, 
миграционный фактор. 
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Annotation 
The level of development of social sphere in the regions of Ukraine is evaluated, territorial 


differences in the development of its individual components are found. Analysis of interregional and 
interstate migration in Ukraine is conducted, the role of migration factor in the formation and 
functioning of the components of the state's social sphere is identified. 
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МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 


 
Постановка проблеми. Здобуття Україною незалежності вимагало радикальних 


перетворень у господарському житті країни. Однак українська посткомуністична політична 
верхівка була не готова і не здатна до рішучих дій, а, навпаки, була налаштована до 
повільних реформ та поступової трансформації економіки. Суть соціально-економічної 
трансформації у загальному вигляді мала зводитись до того, щоб змінити існуючий 
економічний порядок (економічну систему), забезпечити поступове економічне зростання. 
Зрозуміло, що кожне суспільство зацікавлене в мінімізації втрат, пов'язаних із такою зміною. 
З огляду на це при виборі економічної стратегії країна визначає свій особливий шлях 
поєднання перетворень із досягненням економічного зростання. Таким чином керівництво 
держави вирішує, які саме зміни слід здійснити, щоб вийти на шлях сталого економічного 
розвитку.  


Загалом стратегії економічної трансформації, реалізовані різними країнами, можна 
умовно розділити на три великі групи: модель трансформації країни, що розвивається; 
модель економічної реконструкції; модель системних перетворень. Першу модель, як 
правило, реалізують економічно відсталі держави. Її ключовий елемент – індустріалізація як 
основний засіб подолання економічної відсталості й скорочення розриву з індустріально 
розвиненими державами. Така стратегія була успішно реалізована в нових індустріальних 
країнах. На практиці ця модель набуває двох основних форм – експортної орієнтації та 
імпортозаміщення. Корені цієї моделі можна знайти у країнах Західної Європи в добу 
промислових революцій.  


Модель економічної реконструкції була успішно реалізована в країнах Західної Європи 
та Японії після Другої світової війни. Післявоєнна реконструкція, паралельно з політичними 
та економічними змінами, також відбувалася в колишньому Радянському Союзі та країнах 
Східної і Центральної Європи, де була створена економічна система радянського типу. 


Модель системних перетворень можна розглядати як певну комбінацію елементів 
першої та другої стратегій. Але системні зміни передбачають перехід від адміністративно-
командної економіки до ринкової господарської системи. 


У процесі вибору моделі економічної трансформації необхідно детально 
проаналізувати вихідні економічні умови в країні. Ці умови неоднакові в різних країнах і 
значною мірою визначають стратегічний напрям перетворень, накладаючи певні межі на 
використання досвіду інших країн. Через те кожна країна виробляє та реалізує свою власну 
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економічну стратегію (політику), в якій комбінуються елементи різних підходів до 
економічного зростання.  


Аналіз останніх досліджень. Стан дослідження історії вітчизняної економічної думки, 
спрямованої на пошук оптимальної моделі економічного розвитку України, можна вважати 
узагальнюючо-константуючим, оскільки поверховий огляд проблеми робиться фактично 
лише у двох роботах. Це – курс лекцій, підготовлений під керівництвом проф. КНЕУ С.В. 
Степаненка [1] та навчальний посібник, виданий у Львівській державній фінансовій академії, 
під науковим керівництвом проф. П.Ю. Буряка [2]. У першому випадку увага звернута на 
дослідження проблем перехідного періоду в національній економіці та її структурні 
перетворення, здійснені у 90-і роки ХХ ст. Друга праця охоплює період до 2005 р. і розглядає 
поліваріантність наукових підходів до визначення стратегії економічного розвитку України й 
константує відсутність єдиної наукової концепції. 


Адекватність моделей ендо- та екзогенного розвитку для національної економіки 
розглядається у статті О.С. Петровської [3]. Однак узагальнююче дослідження процесу 
пошуку моделей економічного розвитку України за весь період незалежності в сучасній 
історико-економічній науці відсутнє.   


Постановка завдання. Дослідити процес становлення у вітчизняній економічній думці 
оптимальної моделі розвитку національної економічної системи та її відповідності стану 
трансформаційних перетворень в країні.  


Виклад основного матеріалу. Питаннями трансформації командно-адміністративної 
економіки в ринкову цікавилася низка вітчизняних учених. У їхньому колі велися доволі 
суперечливі дискусії щодо шляхів та основних напрямів економічної політики перехідного 
періоду. Свої дослідження, переважно дискусійно-полемічного характеру, присвячували 
відомі українські вчені, зокрема А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Данилишин, С. Єрохін, 
В. Коломойцев, І. Лукінов, В. Черняк та ін. У своїх публікаціях науковці намагалися знайти й 
обґрунтувати шляхи переходу від централізованого планово-директивного господарства до 
ринкової економіки, прагнули виробити єдину методологію, спільні рекомендації владним 
органам. Свої судження вітчизняні вчені будували на основі аналізу альтернативних 
концептуальних теорій, що існували у світовій економічній науці наприкінці минулого 
століття. У першу чергу за основу бралися популярні у 80-і роки теорії економічного 
зростання та економічного розвитку і їх трактування в неолібералізмі, неокласиці та 
неокейнсіанстві. На основі врахування наявних в українській економіці факторів розвитку 
виокремились два варіанти моделей розвитку для перехідного періоду. 


Серед молодих учених, які перебували під впливом неоліберальної концепції 
американського монетаризму, сформувався перший напрям реформаторів, лідерами якого 
були В. Пинзеник [4], В. Лановий [5]. У своїх публікаціях вони категорично виступали за 
скасування або суттєве обмеження втручання держави в економічні процеси, за структурну 
перебудову економіки, у першу чергу за трансформацію промислового комплексу, 
здійснення його конверсії і перехід на імпортозаміщувальне виробництво товарів народного 
споживання. Погляди представників цього напряму ґрунтувалися на визнанні переваг 
ринкового механізму над економічною політикою держави. На їхню думку, втручання 
держави в економічні процеси є шкідливим, оскільки вона у багатьох випадках диктує 
однобічну, лобістську та підпорядковану політичним амбіціям керівництва програму дій на 
тривалий період. Українські прихильники монетаризму переконували, що тільки повна 
економічна свобода та вільне підприємництво спроможні забезпечити перехід до ринкового 
господарювання та ефективного економічного розвитку. 


Більш помірковані прихильники другого напряму А. Гальчинський [6,7], С. Мочерний [8], 
Ю. Пахомов [9], В. Черняк [10]  взяли за основу кейнсіанську методологію з її теорією 
державного регулювання економіки. Прихильники кейнсіанства переконували, що держава 
спроможна забезпечити макроекономічну рівновагу, і тому вони позитивно оцінювали 
здійснювану владою структурну політику, спрямовану на повільну і поступову 
трансформацію національного господарства. Вказані вчені зосередилися на критиці 
монетаристських рецептів, стверджуючи, що українська економічна система повинна бути 
економікою змішаного типу, орієнтованою на соціальні проблеми. Проте ці два напрями 
проходили апробацію на рівні наукових дискусій, однак цілісної концепції суспільної 
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трансформації впродовж 90-х років так і не було розроблено, як і не було відповідної 
програми на перехідний період. 


Лише наприкінці 90-х рр. з’являються наукові праці, присвячені проблемам переходу 
національної економіки до ринкової організації, зокрема питанням оптимізації галузевої 
структури національного виробництва, забезпечення його конкурентоспроможності на 
світових ринках, модернізації вітчизняної промисловості та її поступовій конверсії. 


У першу чергу заслуговує на увагу монографія «Ринкові трансформації в перехідній 
економіці», підготовлена авторським колективом на чолі з О. Алимовим [11], в якій 
скрупульозно досліджено об'єкти структурних перетворень у промисловості України, їх 
особливості та основні напрями. Автори стверджують, що найбільш ефективною вважається 
та структура виробництва, в якій частка проміжної продукції (сировини, палива, матеріалів) 
буде відносно меншою, а частка кінцевої продукції (споживчих та інноваційних товарів) 
переважатиме. Наявну структуру промислового виробництва в Україні обґрунтовано 
вважають нераціональною як з економічної, так і з соціальної точок зору, оскільки в ній 
переважають екологічно шкідливі виробництва, які  є енергомісткими і ресурсовитратними. З 
огляду на це науковці рекомендують здійснити кардинальну трансформацію передусім у 
сторону розвитку наукоємних виробництв, які б могли виходити з своїми товарами на світові 
ринки. 


В. Коломойцев присвятив дослідженню цих проблем свою монографію «Відновлення і 
структурна трансформація промислового комплексу України» [12]. На думку автора, 
структурні зміни слід здійснювати у першу чергу в промисловості, зменшувати в ній частку 
добувної на користь переробних галузей. Головні складові цієї політики – енергозбереження, 
досягнення енергетичної безпеки держави й розширення імпортозаміщувального 
виробництва. На думку ученого стержневим напрямом промислової політики України має 
стати посилення конкурентоспроможності національної економіки. Проте зосередження 
уваги автора на питаннях структурної переорієнтації промислового комплексу країни 
завадило йому глибше вникнути у важливі проблеми інституціонально-структурних 
перетворень, які мають важливе значення для успішної реалізації цього процесу. 


На кінець першого десятиліття незалежності в країні загрозливих темпів набрала 
тінізація економіки. Тіньовий сектор економіки України збільшувався катастрофічними 
темпами, його обсяги на 1999 р. досягли не менше ніж 60% ВВП. За певними оцінками, у 
тіньовій економіці в цей час оберталося 10–12 млрд. дол. США і більше як 6 млрд. грн. (для 
порівняння: в легальному обігу перебувало близько 10 млрд. грн.). На думку зарубіжних 
фахівців, за 10 років незалежності з України було нелегально вивезено приблизно 40 млрд. 
дол. США, які осіли в іноземних банках. Отже, сконцентрований у тіньовій економіці капітал 
не був спрямований на інвестування національного виробництва, не міг бути використаним 
для підтримки соціальної інфраструктури. Відповідно держава втрачала можливості 
реального управління економікою, оскільки більш ніж половина економічної діяльності мала 
неофіційний характер, функціонувала стихійно чи під прямим контролем кримінальних 
структур і не потрапляла під дію державно-правових регуляторів. 


Ці проблеми не могли оминути уваги вчених, тому у другій половині 90-х рр. 
появляються кілька праць, присвячених тіньовій економіці та її поступовій криміналізації [13, 
14]. Автори публікацій відмічають, що виникнення тіньової економіки в Україні пов’язане з 
надзвичайним одержавленням в умовах радянської тоталітарної системи соціально-
економічного життя й низкою чинників перехідного періоду, які сприяли активізації та 
розширенню тіньового сектора. Головною причиною вони бачать різке ослаблення 
державного контролю й неправильну державну політику обмежень у галузі підприємництва. 
Як наслідок, масштаби тіньової економіки набули загрозливого характеру як для всього 
суспільства, так і для процесів демократизації. Зростання тіньової економіки до 50–60% 
зумовило оформлення організованої злочинності та їх поступового зрощення. В. Попович, 
О. Турчинов стверджують, що поряд із використанням загальнокримінальної злочинності для 
«прикриття» своєї діяльності, «тіньовики» звернулися за послугами до осіб у владних 
структурах, що істотно розширило масштаби корупції. В Україні цьому спряла також 
слабкість державних структур в умовах становлення державності, а значна частина з них 
стала зрощуватись з криміналом. 
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На основі аналізу стану тіньової економіки та її криміналізації науковці роблять 
висновки про необхідність розробки національної програми економічної безпеки. ЇЇ 
магістральним напрямком повинна стати локалізація тіньової злочинності, легалізація та 
залучення в офіційну економіку тіньовиків, не пов’язаних з кримінальним бізнесом. Тільки 
правильна стратегія боротьби з тіньовою економікою, поряд з економічною стабілізацією, 
здатна забезпечити локалізацію тіньової економіки. Водночас тінізація економіки, на думку 
науковців, виступає гальмуючим чинником її структурної перебудови.  


На межі ХХ–ХХІ століть в Україні пожвавлюється процес системних досліджень стану 
національної економіки, істотно розширюється сфера наукових досліджень проблем її 
структурної трансформації. Деякі вчені, узагальнюючи теоретичні положення 
неоінституціоналістів, доводять, що основними складовими процесу економічного розвитку й 
структурної трансформації економіки повинна стати інституціональна модернізація. Таку 
точку зору аргументовано доказував у своїй праці С. Єрохін [15]. Це дає підстави зробити 
висновок, що окремі українські економісти беруть за основу інституціональний підхід, який 
уможливлює комплексне охоплення проблем структурних реформ. Прихильники цього 
підходу у першу чергу акцентують увагу на активізації ролі держави в економічних 
перетвореннях, на посиленні її регулюючих і розподільчих функцій. 


Запізнілий вибір моделі розвитку національної економіки не зупинявся виключно на 
неоінституціоналізмі. На початку 2000-х у центрі наукових дискусій опинилася модель 
економічного зростання, її теорія, складові та різновиди. Обґрунтування моделі зростання 
виявило суперечливі думки і протилежні підходи. Найперше, різним було трактування шляхів 
виведення України з кризи і базових засад зростання національної економіки. 


Загалом до вибору оптимальної моделі економічного розвитку України найбільше 
приклалися науковці Інституту економічного прогнозування НАН України. Їх вибір зупинився 
на теорії ендогенного зростання, головна особливість якої полягає в орієнтації на внутрішні 
чинники і механізми господарського розвитку, які в сукупності здатні забезпечити 
саморозвиток і самовідтворення цілісних господарських систем. Теорія економічного 
зростання орієнтує на збільшення використання внутрішніх ресурсів і потенцій, здатних 
створити необхідні стартові умови економічного піднесення постійно зростаючих 
оптимальних темпів у довготерміновому плані. Особливий акцент при цьому робиться на 
активній економічній політиці держави, яка зобов’язана сприяти максимальному залученню 
всіх наявних у країні ресурсів і механізмів з метою формування дієздатної і стабільної 
власної національної економічної системи, її постійного кількісного та якісного зростання. В 
сучасній моделі ендогенного зростання, авторами якої є П. Ромер і Р. Лукас, акцентується 
увага на можливостях вилучення ефекту масштабу в межах будь-якої економічної системи, 
модифікується значення технічного прогресу, вказується на вплив зовнішніх чинників, у 
першу чергу іноземних інвестицій, на рентабельність капіталовкладень в умовах поширення 
транснаціональних корпорацій та глобалізації економічного розвитку. Особливою стороною 
цієї моделі є наголос на постійну граничну продуктивність капіталу, яка стає можливою 
завдяки включенню не лише фізичного, а й людського капіталу.  


Перехід економіки України до моделі ендогенного зростання науково обґрунтували у 
2003 році вчені Інституту економічного прогнозування НАН України під керівництвом В. Гейця 
у праці «Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку» [16]. У вказаній 
праці було проведено економічний аналіз взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників 
економічного зростання, зроблено прогнози розвитку економіки України, визначено цільові 
орієнтири стабільного економічного зростання, підвищення якості життя, інституційних 
перетворень, інноваційно-інвестиційної модернізації, структурно-технологічного оновлення 
тощо. Проблематиці економічного зростання була присвячена низка інших колективних 
досліджень українських учених [17, 18]. Наслідком роботи колективу Інституту економічного 
прогнозування стала фундаментальна праця у трьох томах «Стратегічні виклики ХХІ століття 
суспільству та економіці України» [19]. 


Вітчизняні дослідники вважали першочерговим завданням перетворень переведення 
економіки України на траєкторію стабільного і збалансованого зростання; вироблення 
відповідного інструментарію побудови макроекономічних залежностей і прогнозів. Вони 
передбачали, що побудова макроекономічної моделі або систем моделей стикатиметься з 
низкою труднощів. Наявність двох різних тенденцій (трансформаційного спаду й 
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економічного піднесення) в економіці України також ускладнює процес побудови моделі 
зростання. 


Загалом, автори публікацій, що побачили світ у перші роки ХХІ ст., роблять наголос на 
неокласичні та неоінституціональні методи досліджень і використовують при цьому 
теоретичні засади цих напрямів економічних теорій. Науковці намагаються застосувати 
основні положення провідних зарубіжних шкіл, узагальнюючи водночас історичну практику 
економічних перетворень, успішно реалізовану на основі впровадження теорії. При тому 
вчені звертають увагу на такі проблеми, як структурна перебудова економіки на основі 
зменшення її ресурсозатратності та підвищення ваги наукоємної продукції; організаційної 
облаштованості господарського механізму і систем управління, які є вкрай 
розбалансованими [20]. Разом з тим вони вказують на загрозливо тривалу відсутність в 
Україні антикризової економічної програми, на необхідність координаційних дій в економіці на 
державному рівні. Не залишаються поза увагою дослідників причини затяжних 
трансформаційних процесів в аграрній економіці країни та пошук шляхів і засобів підвищення 
ефективності аграрної сфери. 


Говорячи про трансформацію пострадянської економіки в ринкову, вчені-економісти 
часто посилаються на специфіку перехідного періоду, на його затяжний характер, 
зумовлений постійною політичною нестабільністю в країні. З огляду на це є актуальною і 
досить цікавою публікація академіка АЕН України В.А. Ткаченка [21], у якій він визначив 
перехідний період як тривалий процес переходу соціально-економічної системи з одного 
формаційного стану в інший, зовсім новий за характером соціальної спрямованості та 
економічних наслідків. Надзвичайно обтяжуючим наслідком перехідного періоду вчений 
вважає кризу суспільної свідомості, яка зачепила переважаючу частину населення України. 
Змістом перехідної економіки, на його думку, є не стільки реформування політики методів і 
механізмів господарювання, скільки перевтілення системи соціально-економічних відносин. 


Іншим, специфічно українським, деструктивним чинником перехідного періоду 
В.А. Ткаченко бачить переростання боротьби навколо власності на засоби виробництва у 
боротьбу за перерозподіл: за контроль над каналами і терміналами редистрибутивної 
мережі, за важелі впливу у розподільчій системі. Обґрунтовано автор робить висновок, «що в 
перехідний період до будь-якої формації переплітаються три найважливіші базові тенденції: 
по-перше, це ступеневе, природне відмирання минулої системи господарювання; по-друге, 
це генезис виробничих відносин і мутація різних видів економічних систем; по-третє, 
наявність тенденцій соціалізації, що детермінує економічну поведінку, і гуманізація 
суспільно-економічного буття як фундаментальної передумови будь-яких процесів 
реформування» [21, с.75]. 


Однак крім оригінальних узагальнень, вчений не пропонує конкретних ефективних 
методів трансформації економіки, за винятком сподівань на використання інтелектуального 
потенціалу країни у реалізацію інвестиційної політики та конвертації у національну валюту 
десятки мільярдів доларів США, що зберігаються в іноземних банках як прибутки з тіньової 
економіки й інвестування їх у національне господарство. 


Піднесення національної економіки на початку ХХІ ст. супроводжувалось акцентуацією 
уваги провідних українських науковців на проблемі інноваційної моделі розвитку. Є цілком 
очевидним, що дефіцит енергоресурсів в країні, з одного боку, та наявність високого 
інтелектуального потенціалу – з другої сторони, ставлять вимогу і є підставою для переходу 
до інноваційного зростання економіки як найбільш перспективного шляху розвитку, яким 
ідуть всі розвинені країни світу. 


Дослідженням проблем і шляхів інноваційного розвитку економіки України найбільш 
активно займаються В. Александрова [22], О. Амоша [23], В. Геєць [24, 25], В. Денисюк, 
А. Марков [26, 27], Л. Федунова [28] та інші. Під інноваціями названі вчені розуміють 
новостворені і вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також 
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного та іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва або соціальної сфери. 
О. Амоша, В. Денисюк [23, 26] вказують, що в умовах інформаційного суспільства головною 
детермінантою економічного зростання виступає здатність держави генерувати і 
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трансформувати знання, оскільки відбувається різке скорочення тривалості інноваційного 
циклу, тобто впровадження і розробки нововведень. 


У національній моделі інноваційного розвитку українські вчені виділяють такі шляхи і 
методи розвитку: державна підтримка підприємств та організацій, які освоюють інновації і 
стимулювання інвесторів, що вкладають кошти у високотехнологічні, наукоємкі виробництва; 
здійснення комплексу спеціальних заходів з метою забезпечення структурно-технологічної 
перебудови вітчизняної  економіки на базі розповсюдження інновацій нового технологічного 
укладу, у тому числі створення мережі інноваційних центрів, технопарків тощо; всесторонній 
розвиток інфраструктури інноваційного процесу, який включав би систему інформаційного 
забезпечення, кредитування техніко-технологічного оновлення діючого виробництва та 
створення нового, систему сертифікації  та просування інновацій; модернізацію системи 
освіти, підготовки і перепідготовки кадрів; блокування руйнування науково-виробничого 
комплексу країни, створення умов для фінансового забезпечення кадрів, знань, технологій та 
їхнього використання у перспективних напрямах; формування інституціональних і 
законодавчих умов, сприятливого інноваційного клімату для позитивних змін у даній сфері. 


Однак згадувані науковці, зокрема академіки О. Амоша, В. Геєць, констатують, що 
інноваційна діяльність в Україні знаходиться в стані хронічної кризи, спостерігається 
зниження інноваційної активності підприємств, надзвичайно слабо залучається до 
інвестування інноваційних процесів вітчизняний та зарубіжний бізнес, майже відсутні 
процеси тиражування нововведень і є дуже низьким рівень комерціоналізації наукових 
розробок. Надії на покращення ситуації породжує затвердження Верховною Радою України у 
минулому році «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах 
глобалізаційних викликів». 


Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз розробки вітчизняними 
вченими моделей та варіантів розвитку національної економічної системи засвідчує 
складність цього процесу, відсутність єдності підходів та методик, орієнтацію на різні 
зарубіжні школи та досвіди. У 90-х роках пошук наукових концепцій стратегії переходу від 
командно-адміністративного до ринкового господарства здійснювався на рівні дискусій, 
переважали монетаристський підхід та кейнсіанський, орієнтований на державне 
регулювання економіки. Але на практиці необдумана лібералізація економічних процесів з 
повним відстороненням держави від регулюючих функцій призвела до панування 
криміналізованої тіньової економіки. 


Входження України у нове століття було пов’язане з більш продуманими й 
обґрунтованими підходами до вибору вченими моделей економічного розвитку. Реальні 
тенденції світового розвитку підтверджують суттєвість та необхідність впровадження в країні 
концепції економічного зростання, над розробкою якої успішно працюють науковці Інституту 
економічного прогнозування НАН України. Цілком доречним та актуальним з огляду на 
високий національний інтелектуальний потенціал є доповнення цієї концепції провідними 
вченими країни моделлю інноваційно орієнтованого економічного розвитку. Однак слід 
узагальнити: вагомі теоретичні пошуки українських вчених-економістів залишаються поза 
увагою державних структур, які кидаються від одних економічних експериментів до інших, 
залежно від інтересів партійних вождів, зовсім не прислухаючись до рекомендацій науки. 
Подальше дослідження проблеми буде орієнтоване на значно ширший аналіз історії 
вітчизняної економічної думки за період незалежності.     
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Анотація 
Розкрито сучасні стратегії економічної трансформації, які успішно пройшли 


апробацію у світогосподарській практиці. Акцентовано увагу на теоретичних дискусіях 
серед українських вчених про переваги монетаристської концепції, теорії державного 
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регулювання економіки та моделей економічного зростання. Відмічено досягнення 
науковців Інституту економіки та прогнозування НАН України у розробці стратегії 
довгострокового розвитку, вказано на відсутність зв’язку науки з практикою. 


Ключові слова: моделі економічного розвитку, перехідна економіка, трансформація 
економіки, економічне зростання, тінізація економіки, ендогенне зростання, інноваційний 
розвиток. 


 
Аннотация 


Раскрыто современные стратегии экономической трансформации, которые 
успешно прошли апробацию в мирохозяйственной практике. Акцентировано внимание на 
теоретических дискуссиях среди украинских ученых о преимуществах монетаристкой 
концепции, теории государственно регулированной экономики и моделей экономического 
роста. Отмечено достижения ученых Института экономики и прогнозирования НАН 
Украины в разработке стратегии длительного развития; указано на отсутствие связи 
науки с практикой. 


Ключевые слова: модели экономического роста, переходная экономика, 
трансформация экономики, экономический рост, тенизация экономики, эндогенный рост, 
инновационное развитие.  


 
Annotation 


Modern strategies of economic transformation, which successfully passed the approbation of 
the world economy in practice are considered. The attention is paid to theoretical discussions 
among Ukrainian scientists on the benefits of the concept of monetarism and theory of state 
regulation of the economy and patterns of economic growth. The achievements of scientists of the 
Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine in 
developing long-term strategies are pointed out. The lack of connection between science and 
practice is denoted. 


Кey words: patterns of economic growth, transitional economy, economic transformation, 
economic growth, shadow economy, endogenous growth, innovative development. 
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МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ АГЕНЦІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ 


НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 
 


Постановка проблеми. Відмінною рисою останніх десятиріч є постійне зростання ролі 
й значення зовнішньоекономічної політики серед багатьох інших напрямів економічної 
діяльності держави. Дослідження глибинних процесів розвитку світового господарства є 
важливим для розуміння тенденцій і напрямів розвитку національних економік, розбудови їх 
власної економічної стратегії та формування адекватної політики.  


В даний час, коли в результаті інтеграції національних економік багато важливих 
характеристик економічного розвитку країн формуються усе більшою мірою під впливом 
зовнішніх факторів, увага до питань зовнішньоекономічної політики помітно посилилась. 
Особливо актуальним це питання є для суб’єктів господарювання, які працюють на 
фінансовому ринку. Невід’ємним атрибутом світового фінансового ринку є міжнародні 
кредитні рейтингові агентства, які є своєрідними візитними картками емітентів та їх цінних 
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паперів й вказують на якість об'єкта інвестування або здатність емітента швидко та 
ефективно погашати свою заборгованість.  


Аналіз останніх досліджень. Процеси, що пов'язані з функціонуванням суб’єктів 
світового фінансового ринку, викликали значний інтерес багатьох учених. Зокрема, аспекти 
функціонування суб’єктів фінансового ринку розкриті в роботах Д.Блейка, С.Боринця, Ф.Ліса, 
М.Міллера, С.Фішера, В.Федосова, Д.Едмістера, М.Енга та інших. Проблеми сучасної 
архітектури світового фінансового ринку розкриваються у працях таких західних учених, як 
Дж.Сорос, Дж.Стігліц, російських вчених Л.Абалкіна, А.Анікіна, А.Борковського, В.Казакевича, 
Л.Красавіної, Д.Михайлова, Ю.Осипова, Г.Солюса, В.Шенаєва, Ю.Шишкова та інших. Серед 
вітчизняних учених-дослідників проблем розвитку світового фінансового середовища слід 
назвати роботи О.Барановського, А.Даниленка, Л.Кістерського, Д.Лук'яненка, З.Луцишин, 
О.Мозгового, Т.Мусієць, В.Новицького, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, О.Рогача, Є.Савел'єва, 
О.Сохацької, А.Філіпенка, В.Хорошковського, у працях яких особлива увага приділяється 
питанням впливу процесу глобалізації на розвиток світової економіки, і його фінансової 
складової зокрема. 


Постановка завдання. Сьогодні поява на фінансовому ринку нового випуску цінних 
паперів супроводжується його детальним аналізом з боку професійних економістів-
аналітиків. Мета аналізу — визначення якості інструменту інвестування (цінних паперів) і 
ступеня ризику невиконання емітентом зобов'язань. Рейтинги є розрахунковими 
показниками, обчислюваними за замовленнями незалежними рейтинговими агентствами, і 
допомагають інвесторам й посередникам скласти уявлення щодо: інвестиційного клімату 
країни, де знаходиться емітент; самого емітента, його цінних паперів. На основі рейтингових 
показників можна визначити граничні рівні ризику вкладання коштів і порівняти різні 
можливості інвестування.  Кредитний рейтинг є показником ризику невиконання боргового 
зобов'язання по конкретних цінних паперах. Величина рейтингу впливає на розмір 
відсоткової ставки по облігаціях та ринкову вартість зобов'язань компанії. Можна виділити 
два основні види рейтингів: рейтинг емітента та рейтинг цінних паперів.  


Сучасний стан економіки України характеризується від’ємним сальдо платіжного 
балансу, погіршенням ситуації у сфері управління державним боргом, падінням ВВП,  
руйнуванням експортної бази держави, зменшенням надходження валютної виручки від 
експортної діяльності вітчизняних підприємств, підвищенням спекулятивного попиту на 
готівковому та безготівковому валютному ринку, низьким рівнем офіційних валютних 
резервів НБУ, що в свою чергу вплинуло на падіння кредитного рейтингу України від відомих 
рейтингових агенцій, що в свою чергу, призвело до зниження кредитного рейтингу 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Але чи завжди ці рейтинги є об’єктивними та 
неупередженими? 


Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що найбільш популярними в світі є 
оцінки трьох рейтингових агенцій: Standard & Poor’s, Moody’s та Fitch. Найстарішою 
міжнародною рейтинговою агенцією є Standard & Poor’s, яка веде свою історію з 50-х років 
XIX ст. У ті часи ще не було спеціалізованих агенцій, не існувало й Standard & Poor’s, а був 
Генрі Пур – головний редактор журналу American Railroad Journal, що розповідав про будні 
американської залізниці. Американські магістралі були на той час об’єктом підвищеної уваги 
з боку європейських банків. Однак не кожен банкір зі Старого Cвіту ризикував укладати 
капітали в США: до залізничних концесій нерідко долучалися шахраї, і знайти надійного 
партнера за океаном європейцям було вельми складно [1, с. 65-72].  


Генрі Пур вирішив допомогти потенційним інвесторам: провів анкетування серед 
гравців американського залізничного ринку. Адекватні, на думку Пура, фінансові звіти було 
надруковано в American Railroad Journal. «Закритим» компаніям на сторінках журналу було 
присвячено гнівну публікацію. Компанії, інформація про які з’являлася у пурівських виданнях, 
швидше отримували кредити від британських, німецьких і французьких банків, натомість 
«закриті» американські залізничні фірми мали значно менший доступ до іноземних інвестицій  


У США стала афоризмом фраза тележурналіста Томаса Фрідмана: «Прямим 
конкурентом наших рейтингових агенцій, вочевидь, є Пентагон: він може нищити цілі 
держави за допомогою бомбардувань, а Moody’s робить те саме, знижуючи рейтинг 
суверенних зобов’язань» [2]. 
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Між трьома рейтинговими «китами» складно знайти серйозні відмінності. Наймолодшу – 
Fitch IBKA прийнято вважати найменш впливовою. Найстарша – Standard & Poor’s – має 
репутацію найконсервативнішої. У своїх рейтингових класифікаціях усі троє дуже схожі між 
собою. Принцип розподілу залишився незмінним з часів Джона Муді: зобов’язання 
інвестиційного ґатунку, спекулятивні та зобов’язання країн, що перебувають у стані дефолту. 
Відповідно рейтингові позиції мають свою літеру: А – найкраща, С – найгірша. Існує чимало 
проміжних підвидів. 


Для банків агенції розробили окрему систему класифікації — рейтинг внутрішньої 
фінансової стійкості (категорії A, B, C, D, E). Завдяки цьому рейтингу інвестор має 
можливість оцінити фінансову політику установи поза зовнішніми економічними та 
політичними ризиками.  


Інвестор, який шукає місце для капіталовкладень за кордоном, здебільшого вивчає два 
рейтинги: оцінки надійності свого потенційного партнера (якщо його діяльність оцінена 
фахівцями «трійки») і так званий суверенний рейтинг країни , в економіку якої він збирається 
вкладати кошти. Фахівці провідних рейтингових агенцій, зазвичай виставляють свої оцінки 
так, щоб рейтинг кредитоспроможності окремої компанії не був вищим за суверенний рейтинг 
держави, в якій її зареєстровано. 


Слід зазначити, що у зв’язку зі світовою фінансово-економічною кризою в Україні 
спостерігаються досить напружені відносини між банками та рейтинговими агенціями. 
Перший гучний скандал навколо рейтингової теми спалахнув ще навесні 2008 року. Тоді 
агентство Standard & Poor's, незважаючи на аргументи Нацбанку та інших органів влади, 
опублікувало негативний прогноз щодо банківської системи України. Своє рішення S&P 
пояснило тоді політичною кон'юнктурою і складними російсько-українськими відносинами. У 
своїх коментарях представники НБУ заявляли, що така оцінка S&P зумовлена суб'єктивним 
підходом представника компанії Катерини Трофименко - колишньої мешканки Росії, яка не 
стала брати до уваги аргументи, що Нацбанк надавав в агентство [3]. 


Вже навесні 2009 р. Moody's понизив рейтинг більшості вітчизняних банків. За 
офіційною інформацією, це було пов'язано зі зміною методології оцінки, яку використовує 
агентство. Крім того, під пониження потрапили всі найбільші національні банки, а також 
банки, які мають державну підтримку. Зате незмінними залишилися рейтинги установ, 
материнські контори яких перебувають за кордоном, що викликає здивування і нерозуміння. 
Особливо це стосується різного ставлення до вітчизняних та дочірніх банків. Крім того, про 
недоліки роботи рейтингових агенцій свідчить той факт, що протягом декількох днів після 
банкрутства Lehman Brothers у повідомленнях одного з агентств банк мав майже 
максимально можливу оцінку «АА» і продовжував бути «інвестиційно-привабливим». 


Враховуючи ці обставини, багато українських банків почали відмовлятись від зайвих 
витрат на послуги міжнародних рейтингових агентств, які не проводять глибокого аналізу 
ситуації в банках і, по суті, автоматично ставлять оцінку на одну-дві сходинки нижче рейтингу 
країни. Тому значна кількість фінансових установ розглядають питання щодо виключення з 
рейтингових списків власних установ, оскільки недоцільно витрачати біля  40 тисяч євро на 
рік на підтримку оцінок кожного з міжнародних агентств. Крім того, під час фінансово-
економічної кризи взагалі зникає необхідність публікації рейтингів на фоні зниження 
інвестиційної активності. 


На нашу думку, досить актуальним питанням є створення нового або вдосконалення 
роботи існуючого в Україні рейтингового агентства. Після проведення певних заходів щодо 
вдосконалення методики оцінки кредитних рейтингів, його оцінки можуть бути більш 
точними, ніж висновки міжнародних аналітиків, які не мають можливості глибоко аналізувати 
звітність місцевих компаній і банків. 


Висновки з проведеного дослідження. Для повноцінного застосування рейтингової 
системи потрібен розвиток інституту національних рейтингових агентств та вдосконалення 
методів визначення кредитного рейтингу. Удосконалення оцінки кредитних рейтингів в 
Україні та використання розрахунків за запропонованими методами дозволить: збільшити 
кількість, частоту та обсяги угод на вторинному ринку цінних паперів; вирішити проблему 
інформаційної непрозорості; зменшити ризики від інвестування в активи підприємств; 
зменшити цінову асиметрію на ринку (тобто наблизити фактичну вартість активів до 
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реальної); сформувати адекватну репутацію на ринку з метою зниження вартості 
запозичення. 
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Анотація 
В статті розглянуто особливості діяльності міжнародних рейтингових агенцій в 


світі та Україні. Досліджено особливості діяльності окремих міжнародних рейтингових 
агенцій в умовах кризи під час встановлення кредитних рейтингів вітчизняних 
комерційних банків та відзначено недоліки й суб’єктивність їх оцінки. Запропоновано 
активізувати розвиток інституту національних рейтингових агентств. 
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Аннотация 


 В статье рассмотрены особенности деятельности международных рейтинговых 
агентств в мире и Украине. Исследованы особенности деятельности отдельных 
международных рейтинговых агентств в условиях кризиса при установлении кредитных 
рейтингов отечественных коммерческих банков и отмечено недостатки и 
субъективность их оценки. Предложено активизировать развитие института 
национальных рейтинговых агентств. 
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УКРАЇНИ 
 


Постановка проблеми. Міграція є надзвичайно актуальною проблемою для більшості 
країн як в контексті неконтрольованості масштабів, так і неоднозначності її впливу на 
соціально-економічні процеси, що віддзеркалюються офіційною статистикою. Це обумовлює 
потребу перегляду існуючої системи управління міграцією, суб’єктами якої виступають як 
державні структури, так і громадські організації. По суті мова йде про гармонізацію усієї 
системи соціального управління, яка має бути ефективною з огляду перспектив розбудови 
громадянського суспільства, переходу до економіки знань, зростання ролі інтелектуально-
трудового потенціалу, який не просто визначає конкурентоспроможність держави на світових 
ринках, але й вимагає ефективних інструментів свого збереження. У країнах на 
пострадянському просторі громадянське суспільство перебуває в стані становлення, тому 
управління міграційними процесами в контексті ефективного використання інтелектуально-
трудового потенціалу – важливий напрямок діяльності держав у ХХІ столітті. 


Актуальність міграційних процесів в умовах становлення України на міжнародному 
ринку праці є незаперечною. Про негативні їх аспекти для соціокультурного та економічного 
розвитку нашої держави говорять науковці, державні діячі, громадяни, які відчули на собі цю 
проблему. Масштабність міграційних процесів для України доводить гостру необхідність 
нових підходів до їх управління, адже до сьогодні та міграційна політика, яка реалізується, 
абсолютно не сприяє подоланню рецесивних тенденцій, пов’язаних з міграцією.  


Міграція – не завжди негативне явище. Це об’єктивний процес у сучасному світі, 
спричинений глобалізацію в усіх сферах життєдіяльності людини, зокрема трудовій. 
Конституцією України закріплено за кожним громадянином право на свободу пересування та 
право вільно залишати територію країни [3]. Таким чином, держава не може заборонити 
громадянину покидати її територію. Концептуальним завданням державної міграційної 
політики повинне бути створення таких умов, які б понижували прагнення українських 
громадян емігрувати за кордон, якщо це не суперечить економічним та соціодемографічним 
інтересам держави. 


Аналіз останніх досліджень. Дослідження міграційних процесів мають місце у працях 
багатьох науковців, серед яких О. Бабенко, Г. Баб’як, С. Бритченко, О. Гайдуцький, 
Г. Герасименко, М. Дусановська, С. Западнюк, Л. Крупка [2], Е. Лібанова, С. Макуха, 
О. Малиновська, А. Мозоль, Г. Москаль, С. Мосьондз, В. Людкевич, М. Ніколайчук, 
С. Пирожков, О. Позняк, О. Пуригіна, В. Приймак, М. Романюк, Н. Тиндик, О. Ульяницька, 
О. Хомра, С. Чехович, В. Чумак, М. Ярошенко та інші. Разом з тим, часто такі дослідження не 
враховуються при реалізації державної міграційної політики та залишаються науковими 
розробками без практичного впровадження. Це є першопричинною проблемою всіх 
негараздів у сфері управління міграційними процесами. 


Постановка завдання. Метою даного дослідження є визначення концептуальних 
основ державної міграційної політики, спрямованої на недопущення надмірних еміграційних 
потоків та як наслідок втрати інтелектуально-трудового потенціалу держави. 


Виклад основного матеріалу. Рецесивні впливи міграції відображаються через 
міграційні ризики. Існують різні наукові підходи до їх узагальнень, проте науковцями Інституту 
регіональних досліджень (м. Львів) був запропонований їх поділ на ризики деформації 
демографічного простору держави, деградації соціального простору держави, декомпозиції 
екістико-поселенського простору держави, дезінтеграції економічного простору держави, а 
також дезорієнтації інформаційного простору держави [3]. Такі ризики у довгостроковій 
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перспективі можуть становити серйозну загрозу втраті інтелектуально-трудового потенціалу 
та національній безпеці країни (див. Рис. 1). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Рис. 1. Міграція в системі міграційних ризиків та їх наслідків  


у довгостроковій перспективі  
* Питання міграційних активів у даній статті не досліджується.  
 


Особливу увагу хочемо звернути на загрозу втрати інтелектуально-трудового 
потенціалу, що пронизує всі групи міграційних ризиків. Інтелектуально-трудовий потенціал 
формують людські ресурси, які володіють відповідними розумовими та інтелектуальними 
можливостями, необхідними для трудової діяльності. Конкурентоспроможність 
інтелектуально-трудового потенціалу відображає сукупність його кількісних і якісних 
структурних елементів, які у взаємодії й оптимальному співіснуванні сприяють економічному 
та соціальному розвитку окремої території з випереджаючими темпами щодо інших територій 
[4, c. 8]. 


Інтелектуально-трудовий потенціал складається з таких складових, як матеріально-
технічна, демографічна, інтелектуальна, а також культурна складові. Сутність матеріально-
технічної складової полягає в тому, що трудовий потенціал регіону безпосередньо 
пов’язаний з соціально-історичною природою суспільного поділу праці, що проявляється у 
галузевій структурі соціоекономічної системи. Суть демографічної складової полягає в тому, 
що трудовий потенціал регіону можна підвищити через стимулювання демографічних 
процесів, які в свою чергу вступають у суперечність із забезпеченням людей засобами 
існування. Інтелектуальна складова формується під впливом вроджених та набутих 
властивостей особистостей. Саме від кваліфікації робітників залежить вплив інтелектуально-
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трудового потенціалу на суспільне виробництво. Культурна складова також заслуговує на 
увагу (у тому числі етнокультура). Серед її чинників особливо сильний вплив має релігія, яку 
слід спрямувати на формування й ефективне функціонування інтелектуально-трудового 
потенціалу. 


Міграційні процеси є потужною детермінантою розвитку інтелектуально-трудового 
потенціалу (див. Рис. 2). За твердженням Л. Крупки, масштаби і напрями трудової міграції 
мають значний вплив на кількісно-якісні характеристики трудового потенціалу [2]. Фактор 
закордонної міграції фахівців (тимчасової (трудової) та стаціонарної) заважає ефективній 
взаємодії регіональних ринків праці України та освіти, спрямованій на формування і 
реалізацію інтелектуального потенціалу нації [5, с. 26].  


 


 


 


 


 


 


 


  


 
Рис. 2. Формування і використання інтелектуально-трудового потенціалу 


держави в контексті впливу на нього міграційних процесів 
 


Неефективність реалізації інтелектуально-трудового потенціалу вважають основною 
причиною міграції представники української діаспори. Цікаво, що у Резолюції  І-го 
Економічного форуму українців світу (м. Київ, 1 грудня 2007 р.) зазначалося, що економічні 
труднощі безпосередньо пов’язані з недосконалою системою суспільного управління та 
неможливістю повною мірою реалізувати інтелектуально-трудовий потенціал нації у власній 
країні через відсутність стратегії розвитку українського суспільства. Це основна причина 
нереалізованості громадян і масової трудової міграції (внутрішньої й зовнішньої) [6]. На це 
було також звернено увагу і на ІІІ Міжнародному конгресі «Діаспора як чинник утвердження 
держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний вимір, проекція в майбутнє» (22-25 
червня 2010т року, м. Львів). 


Для розуміння наслідків безпосереднього впливу міграційних процесів на 
інтелектуально-трудовий потенціал держави доцільно оперувати поняттям інтелектуальної 
міграції як такої. У нашому дослідженні вона включає не лише міграцію робочої сили, яка 
володіє визначеним особистісним інтелектуально-трудовим потенціалом у силу набутих 
освітніх та практичних навичок, але й міграцію освітню (з метою навчання) та міграцію 
пошукову (наукову). Інтелектуальна міграція виявляється у процесі реалізації прагнень 
людини, пов’язаних із набуттям нових знань та навичок, у тому числі з урахуванням 
емпіричного їх виміру, а також як бажання реалізації при отриманні матеріальної та 
психоемоційної вигоди набутих знань та навичок у процесі обміну.  


Проблема інтелектуальної міграції була завжди надзвичайно гострою для України. Так, 
згідно експертних оцінок, у 90-х рр. ХХ ст. Україна втратила 15-20% інтелектуального 
потенціалу внаслідок міграції найбільш підготовленої робочої сили [5, с. 184-185]. Крім того, 
схильність до трудової міжнародної міграції виявляють представники саме тих соціальних 
груп населення, які володіють найвищим інтелектуально-трудовим потенціалом: самозайняті 
– 39,2%; кваліфіковані робітники – 30,2%; науковці, вчителі, медики – 27,7%; фахівці 
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промисловості – 23,7%; безробітні – 23,4%; службовці підприємств – 22,5%; підприємці – 
17,4%; студенти випускних курсів – 16,8% [7].  


Причини, які спонукають частину інтелектуальної еліти емігрувати з України, є 
наступними (за результатами досліджень науковців Інституту регіональних досліджень НАН 
України, м. Львів [8]):  


– сподівання на високі заробітки та гідний рівень матеріального добробуту – 73%; 
– бажання «втекти» від нестатків – 46%; 
– прагнення повніше реалізувати свої здібності, набути фахового досвіду – 46%; 
– надія забезпечити своїй родині (дітям) нормальні життєві перспективи – 45%; 
– прагнення до комфортного життя в економічно стабільному суспільстві – 44%; 
– неможливість знайти адекватну роботу за фахом (профілем спеціалізації) – 23%; 
– невизначена (напружена) політична ситуація в державі – 10%;  
– неможливість швидко вирішити свою житлову проблему – 7%. 
Розуміючи наслідки такого стану справ у довгостроковій перспективі важливо визначити 


пріоритетні напрямки управління міграційними процесами з метою збереження та нарощення 
інтелектуально-трудового потенціалу держави.  


Головною метою держави і діяльності її органів є людина, її права і свободи. Оскільки 
саме людина є безпосереднім та основним суб’єктом міграції, то звідси випливає, що 
державне управління такими процесами повинне бути спрямованим на досягнення 
вищезгаданої мети згідно норм Конституції України, а саме захисту її прав і свобод як 
громадянина України чи громадянина іншої держави, що перебуває на території країни. 
Такий підхід відображає патерналістський аспект державного управління, що передбачає 
піклування держави про своїх громадян. Відповідно стратегічними завданнями управління 
міграцією в контексті збереження інтелектуально-трудового потенціалу держави та 
недопущення надмірних еміграційних потоків виступають: 


1) стримування масовості міграції осіб, які отримали відповідні знання, навички та 
досвід на батьківщині (тобто вже володіють значним особистісним інтелектуально-трудовим 
потенціалом, отримавши його повністю чи частково за рахунок коштів з державного 
бюджету); 


2) сприяння поверненню мігрантів, які отримали знання, навички та досвід за кордоном; 
3) протидія деінтелектуалізації здібностей мігрантів, що є наслідком виконання робіт, які 


не пов’язані з професійними знаннями та досвідом (нині українські заробітчани переважно 
виконують такі види робіт, як догляд за дітьми та людьми похилого віку, прибирання (жінки), 
будівництво та робота різноробами (чоловіки)). 


Управління міграційними процесами повинно включати заходи різного стратегічного 
характеру на всіх етапах їх виникнення: 


1) попередження (профілактики) й організації супроводу міграції;  
2) безпосередньої міграції; 
3) адаптації мігранта до нових умов з метою або пришвидшення його повернення на 


батьківщину, або ж допомоги адаптації та пришвидшення процесу освоєння нових знань; 
4) повернення мігранта на батьківщину з метою допомоги та частково контролю за 


ефективністю використання набутого ним інтелектуально-трудового потенціалу. 
Глобалізація та Болонський процес у системі освіти стимулюють міграцію осіб, які 


володіють найбільш високим інтелектуально-трудовим потенціалом, особливо молоді. Тому 
управління міграцією повинне також спрямовуватись на найбільш мобільні верстви 
населення. У світлі цього пріоритетні напрямки управління міграційними процесами в Україні 
можна конкретизувати за певною схемою, а саме щодо збереження та нарощування 
інтелектуально-трудового потенціалу: 


1) за напрямком переважання міграційних потоків: 
- регулювання потоків емігрантів, які отримали значний інтелектуально-трудовий 


потенціал на батьківщині, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету; 
- регулювання потоків іммігрантів, які отримали значний інтелектуально-трудовий 


потенціал у рідній країні, проте можуть його реалізовувати у країні прибуття, або ж отримали 
такий потенціал вже у країні прибуття і потребують стимулів для залишення з метою 
подальшої трудової діяльності; 
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- робота з українською діаспорою за кордоном з метою обміну досвідом, співпраці за 
різними напрямками інтелектуально-трудової діяльності тощо; 


2) за характером планування території та регіональною специфікою (мова йде про 
Генеральну схему планування території України, моніторинг реалізації якої ведеться з 2002 
року): 


- регулювання потоків міграції з метою досягнення концептуальних завдань 
ефективного використання інтелектуально-трудового потенціалу держави (нації); 


- регулювання потоків міграції на регіональному рівні (транзитні регіони, прикордонні 
регіони) з метою досягнення визначених у стратегіях завдань розвитку регіону; 


3) за призначенням демографічної структури в світлі оптимізації відтворення соціально-
демографічного потенціалу території: 


- регулювання потоків міграції молоді (до здобуття освіти, під час здобуття освіти, після 
здобуття освіти); 


- регулювання потоків міграції жінок, які становлять основну частину нелегальних 
мігрантів та суттєво впливають на сімейний добробут; 


- регулювання потоків міграції батьків, які мають дітей віком до 16 років (недопущення 
соціального сирітства, яке в більшості випадків призводить до зменшення успішності в 
навчанні серед таких дітей); 


- регулювання потоків міграції науковців (до здобуття наукового ступеня, під час 
здобуття наукового ступеня, після здобуття наукового ступеня); 


- регулювання потоків міграції окремих професійних груп (програмістів, медиків, освітян 
тощо). 


Інструменти механізму управління міграцією в контексті ефективного використання 
інтелектуально-трудового потенціалу включають методи прямого і непрямого впливу. До 
методів прямого впливу належать міграційні квоти, цензові умови в’їзду до країни та виїзду з 
неї. Методи непрямого впливу спрямовуються на створення відповідних умов з метою 
досягнення стратегічних завдань управління міграцією. Наприклад, навчання іноземних 
громадян за кошти державного бюджету, які витримали конкурс і погоджуються певний час 
після закінчення навчання працювати в Україні. Це стимулюватиме до накопичення 
інтелектуально-трудового потенціалу держави через імміграцію осіб з високим його рівнем.  


Висновки з проведеного дослідження.  Отже, масові неконтрольовані міграції, які 
сьогодні є характерними для України, суттєво впливають на інтелектуально-трудовий 
потенціал держави. Так, транзит і імміграція в Україну осіб переважно азійського походження 
(з відносно низьким рівнем інтелектуального потенціалу) негативно впливає на відповідні 
процеси, натомість еміграція громадян України, які володіють значним інтелектуальним 
потенціалом за кордон з метою подальшого працевлаштування є вкрай негативною та у 
довгостроковій перспективі може стати відчутною загрозою втрати національної еліти та 
становлення в Україні економіки знань. Тому за такої ситуації управління міграційними 
процесами у значній мірі повинне бути спрямоване на створення таких умов, які б сприяли 
збереженню та нарощуванню інтелектуально-трудового потенціалу нації з метою його 
подальшого ефективного використання для соціально-економічного розвитку України. 
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Анотація 


У статті визначено концептуальні основи державної міграційної політики, 
спрямованої на недопущення надмірних еміграційних потоків та втрати інтелектуально-
трудового потенціалу держави. З’ясовано суть інтелектуально-трудового потенціалу 
держави, його складові та яким чином міграційні процеси впливають на його відтворення 
та накопичення. Виділено стратегічні завдання управління міграцією в контексті 
збереження інтелектуально-трудового потенціалу держави. 


Ключові слова: міграція, міграційні процеси, інтелектуально-трудовий потенціал 
держави, державне управління міграційними процесами.  


 
Аннотация 


В статье определены концептуальные основы государственной миграционной 
политики, направленной на недопущение чрезмерных эмиграционных потоков и потери 
интеллектуально-трудового потенциала государства. Выяснена суть 
интеллектуально-трудового потенциала государства, его составляющие и каким 
образом миграционные процессы влияют на его воспроизведение и накопление. Выделены 
стратегические задачи управления миграцией в контексте сохранения 
интеллектуально-трудового потенциала государства. 


Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, интеллектуально-трудовой 
потенциал государства, государственное управление миграционными процессами. 


 
Annotation 


The article outlines the conceptual foundations of the state migration policy aimed at 
preventing excessive immigration flows and loss of intellectual and labor potential. Found out the 
essence of intellectual and labor potential, its components and how migrations affect the 
reproduction and accumulation. Highlighted the strategic tasks of managing migration in the 
context of preservation of intellectual and labor potential. 
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