Засновники журналу:
ПВНЗ "Університет
економіки і
підприємництва"
ПП "Інститут економіки,
технологій і
підприємництва"
Головний редактор:
Стельмащук А.М.,
д.е.н., професор
Заступник головного
редактора:
Капітанець С.В.,
к.п.н., доцент
Редакційна рада:
Капітанець О.М., к.п.н.,
доцент
Баланюк І.Ф., д.е.н., проф.
Малік М.Й., д.е.н., проф.,
академік НААНУ
Редакційна колегія:
Березівський П.С., д.е.н., проф.
Дусановський С.Л., д.е.н.,
професор
Гольденгорін Б.І., д.т.н.,
професор
Іващук Н.Л., д.е.н., проф.
Калінчик М.В., д.е.н., проф.
Кузьмін О.Є., д.е.н., професор
Лавейкін М.І., д.е.н., доцент
Медведєв С.Б., д.е.н.
Пархомець М.К., д.е.н., проф.
Пуцентейло П.Р., д.е.н., доцент
Садова У.Я., д.е.н., ст.н.с.
Семів Л.К., д.е.н., професор
Шевчук Л.Т., д.е.н., професор
Зарубіжні вчені:
Мірослав Сватош, д.е.н.,
професор (Чехія)
Станіслав Шидло, д.е.н.,
професор (Польща)
Тетяна Вархолова, к.е.н.,
професор (Словаччина)

Наукові редактори:
Джерелейко С.Д., к.е.н., доцент
Капітанець Ю.О., к.е.н., доцент
Несторишен І.В., к.е.н., доцент
Сава А.П., к.е.н.
Туржанський
В.А.,
к.е.н.,
доцент
Хома Д.М., к.е.н., доцент

СТАЛИЙ РОЗВИТОК
ЕКОНОМІКИ
Зміст
І. Економіка та управління національним господарством
Шевчук Л.Т. ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕТРОПОЛІЙ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Одінцов М.М. ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ……………………………………………………………………………….
Калуцький І.Ф., Матковський П.Є. МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ………..
Карлова
О.А.
ВИЗНАЧЕННЯ
МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ПРИНЦИПІВ
ТА
КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ……………….
Шкварчук Л.О. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ……………..……………………………………………………………………………….
Шинкарюк О.В., Столяров В.Ф. СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПІДХІД…………………………..
Фесенко І.А. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВУГІЛЬНОЇ
ГАЛУЗІ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………………
Кібальник Л.О. ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ ГЕОЕКОНОМІКИ………………….
Гоменюк О.І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ…………………………..
Іванова Т.Л. СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………..
Кудлак В.Я. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ………….
Івашко О.А., Кучерук М.В. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПОДОЛАННЯ
КРИЗИ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ…………………………………………………………………..
Махновська Н.Д., Задорожнюк Н.О. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ…………………………………………………………………………
Масло В.Р. АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ…………………………………………………..

3

8
15
18
22
27
33
38
43
47
54
59
62
66

ІІ. Економіка та управління підприємствами
Жибак М.М. ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ........................................................................
Швець В.Я., Дроботова М.В., Музичка А.Р. ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………………………………
Довбня С.Б., Разгоняєва Т.М. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………………...
Астапова Г.В., Малета О.С. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ І
ВИЗНАЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОБЛЕМ
ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ……………………………………………………………………………….
Салига С.Я., Гнєушева В.О. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
СУТНОСТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ…………………………………..
Гармідер Л.Д. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………………...
Забуранна Л.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ………………………….
Коновалова О.В. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ……………………………………………….
Сатир Л.М. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Смирнов Є.М. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ
ПОЗИЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………….
Редьква
О.З.
АДАПТАЦІЯ
СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ
ПЕРСОНАЛОМ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІННИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА………………….
Шестопалова О.В. ЕКОНОМІЧНО-КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА
МЕХАНІЗМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ…………………………………………………………………………
Шевченко Ю.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СФЕРІ
ПОСЛУГ…………………………………………………………………………………………………...
Гасько А.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………………………………..

70
74
79

82
87
92
97
102
106
110
114
119
122
128

ІІІ. Регіональна економіка,
демографія та соціальна політика
Гарасим П.М., Шевчук І.Б. РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ……………………………………..
Мех О.А. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ, ЯК УМОВА НАУКОВОТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ………………………….
Коломицева О.В. ВАЖЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ…………………………………………………
Сем’янчук П. М. ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ………………………………………………………………………….
Іванова
Н.В.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОДЕРНІЗАЦІЇ
ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ…………………………….
Постніков В. С. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ……………………………….
Гончарова З.В. ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ…………………………………………………….
Лабунська-Шелест
О.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ……………………………………….
Носенко Д.К. ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ДОСВІД
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН……………………………………………………………………………………

133
136
141
145
149
153
157
162
170

Редактор:
Федоришина Л.М.,
к.е.н., доцент
Свідоцтво про державну
реєстрацію:
серія КВ № 16753-5327Р від
10.06.2010 р.
Рекомендовано до друку
Вченою Радою ПВНЗ
"Університет економіки і
підприємництва",
протокол № 5
від 11 лютого 2013 р.

Затверджено
Постановою Президії
ВАК України від 22
грудня 2010 р. № 1-05/8
як наукове фахове
видання України
Підписано до друку
19 лютого 2012 р.
Адреса редакції:
29016, м. Хмельницький,
вул. Львівське шосе, 51/2
тел. (0382) 72-82-50
www.uniep.km.ua
s.kapitanets@mail.ru
Тираж 300 прим.
Формат 70х108/16.
Папір офсетний.
Ум. друк арк. 30,0
Віддруковано з готових
діапозитивів в СМП «ТАЙП»
вул. Чернівецька, 44 б,
м. Тернопіль, 46000
Тел. 38(0352) 52-75-00;
38(0352) 52-61-61
Усі права захищені. Передрук
дозволяється лише зі згоди автора
та редакції. Редакція не завжди
поділяє думку автора й не
відповідає за зміст та фактичні
помилки, яких він припустився.

© ПВНЗ "Університет
економіки і
підприємництва"
© ПП "Інститут економіки,
технологій і
підприємництва"

Пандас А.В. ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ У РЕГУЛЮВАННІ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ………………………………………………………………………..

174

ІV. Економіка природокористування і екологія
Бардась А.В., Богач К.С. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ГЕОТЕХНОЛОГІЙ……………………
Сава А.П., Сидорук Б.О. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ………………………………………………………………………………
Солодкий
В.О.,
Ковшун
Н.Е.
НАПРЯМКИ
ДОСЯГНЕННЯ
СТІЙКОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЕКОСИСТЕМ……………………………………….
Дудар
О.Т.
ТЕОРЕТИЧНІ
ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЧНОГО
АГРОВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ……………………………….
Мельниченко В.А. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ ПОСІВУ ТА РОЗВИТКУ БОРОШНИСТОЇ РОСИ….
Довгань О.М., Мандибура Я.В. ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО: СУТНІСТЬ,
ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ………………………………………………….
Бордюжа А.С. ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ………………………………………………………………………….
Денисенко
С.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ОСНОВИ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА………………………………

177

180
187
191
196
200
207
210

V. Інноваційно-інвестиційна діяльність

Бражко О.В. РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПРОМИСЛОВОЇ КОРПОРАЦІЇ………………………………………………………………………...
Гавришків І.Р. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В
УКРАЇНУ........................................................................................................................................
Язлюк Б.О., Питель С.В., Шумський А.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА З ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ
Пашкевич М.С., Гвініашвілі Т.З. ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І РЕГІОНІВ…..
Чайка І.В. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ……………………………………………………………………
Попель С.А. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ В
ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ……………………………………………………………..

216
221
224
230
234
237

VІ. Облік, аналіз і аудит

Гришко Н.В., Скубак Ю.А. БУХГАЛТЕРСЬКА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ
ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………
Левченко Н.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА…
Дерій В.А. МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ
НА ВИРОБНИЦТВО У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ……………………
Борисенко
М.В.,
Садекова
А.М.
ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ……………………………………….
Очеретько Л.М., Солодовнік М.В. ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ…………………………………………………………………………………..
Бенько І.Д., Сисюк С.В. АНАЛІЗ ЗАПАСІВ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ………………………..
Рожелюк В.М., Денчук П.Н. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА……………………………..
Зоря О.П. ОБЛІК КОШТІВ КЛІЄНТІВ ЯК ПІДГРУНТТЯ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Тимошик В.Ю. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ……………………………………………………………….
Дерун І.А. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЇХ ОБЛІКУ З
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ………………………………….
Машкова Т.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА
ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ) У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ……………………………………
Максименко І.Я. ВНУТРІШНИЙ АУДИТ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………...
Ремига С.П. СИСТЕМА АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ……………………………………………………………………...

242
249
254
259
263
267
270
274
278
280
287
294
297

VІІ. Менеджмент, маркетинг, підприємництво

Паска І.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
КООПЕРАТИВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ ФОРМУВАНЬ В АПК: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ……………………………………………………………………………………..
Дашко І.М., Петрушка Т.О., Ємельянов О.Ю. УРАХУВАННЯ ЧИННИКА
ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ ВИБОРУ НАЙКРАЩОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ…………………………………………………………………………
Зяйлик М.Ф., Вівчар О.І. ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………
Василькевич Л.О. ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ
СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ………………………………………………………
Лозинський В.Т. ТОВАРНІ ВТРАТИ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ………………………………………………………………………………..
Лойко Р.Р. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ВІРТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ……………………

301

306
311
314
321
323

VІІІ. Фінансово-кредитна система
Непочатенко
О.О.,
Боровик
П.М.,
Уманець
М.М.
ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ...
Крупський В.С. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ……………………………………………
Мазур І.М. МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ
Шикіна Н.А., Мамонтова І.В. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ……………………………………………………………………………….
Жадан М.І., Котій Т.О. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ……………………………………………………………………………………………….
Помулєва В.М. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД……………………………………………………………..
Латунова К.Б. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ» ………………………………………………….
Мірошниченко Г.О. БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ…

Хроніка подій. Повідомлення. …………………………………………………….

328
333
337
345
349
354
357
361
365

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ
ГОСПОДАРСТВОМ
УДК 711.432(438)
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Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів)

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕТРОПОЛІЙ:
УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Підвищення ролі метрополій як вищої форми просторової організації
населення в регіональній економіці зумовлено активізацією процесів глобалізації, регіоналізації й
локалізації. В результаті зростає актуальність дослідження розвитку метрополій у всіх країнах світу.
Це пов’язано також із процесом формування нових функцій метрополійних міст, появі нових міських
видів економічної діяльності в них, які постійно змінюються, приваблюючи до себе нові ресурси
(людські, фінансові, матеріальні тощо). Для України особливо цінним є польський досвід вивчення
метрополій. Адже, Польща є найближчою сусідкою України, тенденції розвитку її метрополійних міст є
подібними до тенденцій розвитку українських міст. В Україні досліджень, присвячених розвитку
метрополій, не так вже й багато. Ось чому вивчення польського досвіду є таким важливим і цінним.
Сказане підтверджує актуальність теми цієї публікації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На зламі ХХ-ХХІ століть в Польщі активізувалося
вивчення метрополій. Такими дослідженнями займалися Вальдемар Буднер (Економічна Академія в
Познані), Божена Дегірська (Інститут Географії і Просторового господарювання ПАН, Варшава), Марк
Дутковський (Щецінський Університет), Петро Еберхардт (Інститут Географії і Просторового
господарювання ПАН, Варшава), Славомир Гзель (Варшавська політехніка), Річард Городеський
(Вища Економічна Школа в Бялостоку), Йоланта Якбчик-Гришкевич (Кафедра Географії Міст і
Туризму, Лодзький Університет), Дарій Ільницький (Інститут Географії і Регіонального Розвитку,
Вроцлавський Університет), Петро Корцелій (Інститут Географії і Просторового господарювання ПАН,
Варшава), Станіслав Юзеф Коренік (Економічна Академія у Вроцлаві), Станіслав Лішевський
(Лодзький університет), Петро Лоренс (Політехніка Гданьська), Збігнєв Макела (Педагогічна Академія
в Кракові), Георгій Парисек (Інститут Суспільно-економічної Географії і Просторового Планування,
Університет ім. Адама Міцкевича в Познані), Збігнєв Рикєл (Інститут Соціології, Зеленогірський
Університет), Андрій Стасяк (Вища Економічна Школа в Бялостоку), Данута Ставаш (Лодзький
Університет), Георгій Сушта (Вармінсько-мазурський Університет в Ольштині), Андрій Зборовський
(Інститут Географії і Просторової Економіки, Університет Ягеллонський в Кракові) та ін. Широко
відомими в Польщі і в інших країнах є праці з цієї проблематики низки польських вчених. Ці праці
викликають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес. А тому так важливо привернути увагу
українських вчених до цих публікацій з метою активізації вивчення український міст з метрополійними
функціями та розробки перспективних наукових передбачень їх подальшого розвитку.
Постановка завдання. Метою цієї публікації є висвітлення польського досвіду дослідження
метрополій та окреслення шляхів його адаптації до вивчення українських міст з метрополійними
функціями з метою попередження можливих деформації розвитку таких міст в перспективі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ряд публікацій польських вчених містять
твердження про те, що такі терміни, як «метрополія», «метрополійний простір» та «метрополізація» все
частіше використовуються для відзначення особливих ознак сучасних процесів урбанізації. Теоретичні
обґрунтування та практичні потреби застосування таких термінів і понять містяться в праці Г. Горжеляка й
М. Свєтковського «Метрополія та її регіон» (2005) [2], в публікаціях Т. Марковського і Т. Маршала [4; 8-11],
роботі Т. Марковського [7], монографії Т. Маршала і В. Змітровича [15] та в публікаціях інших вчених.
І справді, вчені намагаються застосовувати відмічені терміни, коли прагнуть наголосити на
надмірній концентрації інформації, інновацій, капіталу, населення та на їх особливій просторовій
мобільності. Але, навіть такий ніби цілеспрямований підхід породив низку розбіжностей у тлумаченні
змісту понять, пов'язаних з метрополією та метрополізацією. У зв'язку з цим виникла потреба в
уточненні понятійно-термінологічного апарату, пов'язаного з окресленою проблематикою.
До розв'язанна цієї проблеми польські вчені підійшли дуже своєрідно: Комітетом Просторового
розвитку Польської академії наук був започаткований проект, у якому взяли кілька десятків польських
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дослідників. Метою цього проекту стала ідентифікація ключових питань, пов'язаних з метрополією, її
простором, впорядкованістю основних підсистем та елементів. Така ідентифікація мала
викристалізуватися в результаті анкетування кількох десятків вчених із академічного середовища
(географів, економістів і архітекторів), які займалися проблематикою метрополій. На підставі отриманих
відповідей передбачалося формулювання узгоджених до деякої міри думок (синтез результатів анкети),
які, у свою чергу, стали базою для подальшої дискусії і вироблення базових понять.
Відповіді в анкеті повинні були дати змогу:

–впорядкувати основні поняття, що стосуються метрополій та метрополійних функцій;
–ідентифікувати ключові теоретичні і практичні проблеми, що стосуються метрополії

і

метрополійного простору;

–оцінити стан метрополізації польського простору (великих міст і їх периферії);
–окреслити підходи до удосконалення організації метрополійних просторів і управління ними в

польських умовах.
Коли анкети були опрацьовані, отримані результати стали підставою для організації в лютому
2006 р. дводенного семінару в Лодзькому університеті, на базі чого Тадеушом Марковським і
Тадеушом Маршалом підготована заключна доповідь «Метрополія, метрополійний простір,
метрополізація: проблеми і базові поняття» [9].
У перших же рядках цієї доповіді зазначені вчені висловили сподівання, що публікована
доповідь стане підґрунтям для розробки і реалізації метрополійної політики в Польщі.
Надзвичайно важливим є те, що в доповіді Тадеуша Марковського і Тадеуша Маршала
окреслені найважливіші особливості метрополізації в контексті сучасних процесів урбанізації.
Зроблено висновок, що метрополізація, яка відома здавна, в сучасних умовах отримала нові ознаки,
що обумовлено глобалізацією та стрімким технічним розвитком сучасної цивілізації [9, с. 10].
В згаданій доповіді доведено, що прогресуюча нині метрополізація простору (незалежно від
того, чи вона вважається особливим явищем, чи визнається як нова, якісно інша від попередніх фаза
урбанізації) значно відрізняється від процесів урбанізації, що відбувалися раніше, оскільки:

–спостерігається інтенсивний ріст в останні десятиріччя ролі міст і взаємозв’язків між ними в
сучасній економіці;
–формуються нові принципи організації простору, які є не тільки відмінними від принципу
ієрархічної організації простору, що тривалий період формувався за теорією Кристаллєра
(Christallera), але, насамперед, базуються на нових зв'язках між віддаленими метрополійними
осередками, що частково робить силу впливу осередку незалежною від його маси і фізичної відстані;
с. 10].

–змінюються зв’язки між метрополійним містом і оточуючим регіоном;
–викристалізовується новий спосіб територіального розподілу праці, капіталу, знань і влади [9,

При цьому, метрополізація розглядається як своєрідна відповідь системи розселення на явище
глобалізації і представляє собою процес:
> пов'язаний з формуванням просторової структури нового типу шляхом виникнення вогнищ
розвитку в обраних фрагментах просторів, що отримують перевагу над іншими подібними
фрагментами чи одиницями адміністративного устрою (осередками/ великими містами/регіонами), які:

– зосереджують світовий господарський потенціал, фінансовий і науковий потенціал, потенціал
влади, медіа і культурних установ;
– переймають головні (керівні) функції в управлінні господарством в масштабі наднаціональної
економіки;
– характеризуються великою інноваційністю і високим рівнем послуг;
– включені в міжнародний уклад зв'язків, співробітництва і залежностей

у мережі міст, що
виконують метрополійні функції;
> зміцнюючий характер і силу зв'язків між центральним осередком і оточуючим його регіоном,
пов'язаний з розвитком системи синергічних функціональних впливів центрального осередку на
оточуючий його простір та переносом за центральний осередок міського стилю життя зі збереженням
визначальної та всебічної домінації центру;
> змінюючий в користуванні простору поселень та їх просторів, що обумовлює виникнення
складних поселенських структур, таких, що мають:

–поліцентричний характер;
–нечітко окреслені границі між містом і приміською зоною;
–соціально-економічне зростання, що супроводжується процесами

кумуляцією доданої цінності та суспільного потенціалу;
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> формуючий експансійний розвиток урбанізованого простору, який веде до експансії експорту
міських рішень, продукованих в метрополіях, на приметрополійні простори [9, с. 10-11].
Але, чи не найважливішим є те, що, згідно з висновками Тадеуша Марковського і Тадеуша
Маршала, метрополізація є функціональним поняттям, а не морфологічним, а, отже, вимагає
визначення функціонально-метрополійних критеріїв. При цьому, метрополізація простору є
невіддільною від метрополії. Результатом метрополізації є метрополія, а результатом розвитку
метрополії виступає метрополійний простір [9, с. 11].
Ряд польських міст справедливо вважаються містами з метрополійними функціями. Це
відмічено в ряді публікацій [5; 7; 8; 14; 15].
Разом з тим, більшість вчених схиляється до думки, що, крім Варшави, інші великі польські міста
мають характер державних (регіональних) метрополій, а не глобальних. Вважається, що міста з
метрополійними функціями мають бути відносно великими, тобто чисельність населення
метрополійного міста повинна мати не менше 0,51 млн. мешканців; такі міста мають володіти значним
економічним потенціалом та розвиненим сектором послуг вищого ієрархічного рівня; вони повинні
характеризуватися великим інноваційним потенціалом, мати можливість виконувати метрополійні
функції, відігравати роль вузла в системі (мережі) комунікаційних зв'язків, стимулювати розвиток
сітьової моделі економіки і управління [9, с. 12]. При цьому до метрополійних функцій міст слід
відносити лише ті, які є надрегіональними (у кристаллєрівському розумінні), або пов’язані з діяльністю
установ найвищого ієрархічного рівня.
В Польщі ряд міст визнаються як осередки метрополійні. Серед них:
1(A) Варшава;
2(B) Краків (понад 1 млн. населення, головний осередок міжнародного туризму) і Троймясто
(понад 1 млн. населення, міжнародний аеродром, важливий академічний, науковий і туристичний
осередок);
3(C) Вроцлав (близько 0,7 млн. мешканців, активна динаміка розвитку, потужні зарубіжні зв'язки)
і Познань (близько 0,7 млн. мешканців, інтенсивна динаміка розвитку, зарубіжні зв'язки);
4(D) Лодзь (разом з інтегрованою приміською зоною близько 1 млн. мешканців, сильно
розвинені академічні функції);
5(E) Верхня Сілезія (конурбація катовіцька - велетенський демографічний потенціал - близько 3
млн. мешканців, розвинені інтеграційні та модернізаційні економічні процеси, міжнародний аеродром,
важливий академічний, науковий і туристичний осередок).
6(F) Щецін і Люблін (слабкі метрополійні функції, перспективні метрополії).
7(G) Бялосток, Жешув і бидгосько-торунська агломерація [9, с. 13].
Зазначимо, що більшість польських вчених вважають цілком правомірним визначення
приміських зон метрополій як метрополійних просторів. Мало того: цей термін введений в науковий
обіг географами, урбаністами і плановиками і використаний в юридичному акті (Ухвала про
планування і просторове облаштування, 2003).
Разом з тим, поняття метрополійного простору в польській науковій думці має доволі
теоретичний, абстрактний, розмитий і довільний характер [2; 3; 5; 9; 10; 11]. Безумовно, це поняття
має бути уточнене і конкретизоване. При цьому, не виникає сумніву в тому, що метрополійний простір
– це, насамперед, той простір, де відбуваються метрополійні процеси, процеси функціональної
інтеграції, а також територія, на якій присутня добре розвинена транспортна мережа. Метрополійний
простір є за рядом ознак відмінним від простору агломерації чи конурбації. При цьому, кожний простір
метрополійний може бути одночасно агломераційним, але не кожний агломераційний простір може
тлумачитися як метрополійний. Аналогічні відмінності є між метрополійними просторами та
просторами мегалополісів та конурбацій.
Польські вчені вважають, що дослідження в сфері проблематики метрополії і метрополійних
просторів повинні зосереджуватися в наш час навколо таких питань, як:

–впорядкованість термінології, пов'язаної з метрополіями і метрополійними просторами;
–ідентифікація і делімітація метрополійних просторів;
–аналіз демографічних і суспільних процесів, що стаються в метрополійних просторах

(сегрегація, поляризація, рівень і якість життя, і т.п.);

–аналіз урбанізаційних процесів, що відбуваються в метрополійних просторах;
–дослідження метрополійних функцій;
–аналіз зв'язків між метрополією і її простором (зоною метрополії) та проблем

інтеграції

економічного і суспільного розвитку в метрополії та її просторі;

–дослідження конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості метрополій;
–визначення ролі метрополій як полюсів зростання на глобальному, національному

регіональному рівнях;
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–дослідження структури і доступності зв'язків в метрополійних мережах та ін. [9].
З. Макела і Т. Маршал наголошують на тому, що в наш час вкрай важливо велику увагу
приділити вивченню розвитку технічно-економічної інфраструктури в метрополійних просторах [6].
В дослідженнях польських вчених активно обговорюється те, якою має бути перспективна
модель метрополійних просторів польських метрополій. Більшість з них дійшли висновку, що не може
бути єдиної уніфікованої для всіх метрополій моделі перспективного розвитку, тобто необхідним є
індивідуалізований підхід в кожному конкретному випадку.
Польськими вченими доведено, що завдяки метрополізації центрів великих міст зростає
привабливість останніх, що виступає вагомим фактором реалізації в таких містах програм ревіталізації
та реурбанізації. Ними обґрунтовано, що для Польщі необхідним і актуальним завданням є не тільки
вироблення національної метрополійної політики, але й її реалізації через прийняття відповідного
законодавства. Дискусійними залишаються питання удосконалення адміністративно-територіального
устрою в метрополійних просторах, а також питання управління як метрополіями, так і просторами, що
оточують їх [11].
Теоретичні розвідки польських вчених активно реалізуються на практиці. Так, 11 жовтня 1990
року в Кракові за ініціативи президентів міст Гданська, Кракова, Познані, Варшави і Вроцлава
створено Cоюз Польських Метрополій (UMP) на підставі проекту Інституту Міста «Стільки держави
скільки міста». З 1993 р. у складі Євросоюзу Польських Метрополій взаємодіє 12 головних міст
Польщі: Бялосток, Бидгощ, Гданьськ, Катовіце, Краків, Люблін, Лодзь, Познань, Жешув, Щецін,
Варшава, Вроцлав. При цьому, 11 міст, що належать до UMP, є членами Товариства Eurocities, котре
об'єднує великі європейські міста. Представники Союзу Польських Метрополій засідають в Комітеті
Регіонів ЄС [1; 16]. У цьому контексті вкрай важливі дослідження, присвячені розвитку польських
метрополій в системі метрополій європейських країн та інших країн світу [12; 13; 15].
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи, наголосимо, що досвід дослідження,
теоретичного обґрунтування формування і розвитку польських метрополій є неоціненним для
окреслення шляхів поступу українських міст з метрополійними функціями. Важливо не тільки
поглиблено вивчати його, але й використовувати в подальших дослідженнях. Це дасть поштовх як до
теоретичного обґрунтування перспективного розвитку українських міст, так і до практичного
застосування такого в процесі їх розбудови.
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Анотація
Стаття присвячена вивченню польського досвіду дослідження метрополій та метрополійних
просторів. Окреслені проблеми формування понятійно-термінологічного апарату, пов’язаного з
метрополіями та метрополійними просторами. Проаналізовані сучасні підходи до дослідження
розвитку польських метрополій на тлі процесів урбанізації та глобалізації. Акцентується увага на
важливості адаптації польського досвіду до вивчення українських міст з метрополійними функціями
з метою попередження можливих деформації розвитку таких міст в перспективі.
Ключові слова: місто, метрополія, метрополізація, метрополійний простір.
Аннотация
Статья посвящена изучению польского опыта исследования метрополий и метрополийных
пространств. Очерчены проблемы формирования понятийно-терминологического аппарата,
связанного с метрополиями и метрополийными пространствами. Проанализированы современные
подходы к исследованию развития польских метрополий на фоне процессов урбанизации и
глобализации. Акцентируется внимание на важности адаптации польского опыта к изучению
украинских городов с метрополийными функциями с целью предупреждения возможных
деформации развития таких городов в перспективе.
Ключевые слова: город, метрополия, метрополизация, метрополийное пространство.
Annotation
The article is sanctified to the study of Polish experience of research of metropolises and
metropolises's spaces. Outlined problems of forming of the concept-terminological vehicle related to the
metropolises and metropolises's spaces. The analysed modern going is near research of development of the
Polish metropolises on a background the processes of urbanization and globalization. Attention is accented
on importance of adaptation of Polish experience to the study of the Ukrainian cities with metropolises's
functions with the aim of warning of possible deformations of development of such cities in a prospect.
Key words: city, metropolis, metropolisation, metropoliynyy space.
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ВПЛИВ ПРОСТОРОВОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Для здійснення економічних реформ, спрямованих на інтеграцію
аграрного сектору України у світову економіку, необхідне дотримання головних принципів і механізмів,
домінуючих в світовій економічній спільноті. Нинішня ринкова система управління економікою не
передбачає повного відмовлення від державного регулювання соціально-економічних процесів, які
відбуваються в суспільстві. Відомо, що ринок не здатний вирішувати ряд проблем, пов’язаних з
потребами суспільства, соціальною єдністю країни, розвитку територіальних громад.
Доцільність регулювання ринку шляхом проведення економічної політики держави в таких
галузях, як валютно-фінансова, соціально-економічна, структурно-інвестиційна і науково-технічна
визнана в усіх розвинених країнах. Держава повинна встановлювати і охороняти загальні правила
функціонування ринку, використовуючи такі форми втручання, як законодавство, державне
замовлення, ліцензування експорту і імпорту, різні форми стимулювання і контролю раціонального
використання природних ресурсів та ін. На державу покладається і завдання соціально-економічних
прав людини, перерозподілу доходів між верствами населення, ліквідації структурних і регіональних
диспропорцій, пропорціонального розвитку територій країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наш час наукою досить глибоко досліджена суть
економічної інтеграції. Теоретична основа інтеграції висвітлювалася у працях провідних зарубіжних і
національних вчених, зокрема: Р. Коуза [1], О. Уільямсона [2], В. Андрійчука [3], Є. Крилатих [4],
П. Саблука [5]. В той же час дослідження проблем просторової і економічної інтеграції проводилося на
рівні інтересів і ефектів господарюючих суб'єктів та споживчого контингенту на мікрорівні. Така позиція
не дозволяє розробляти і використовувати на практиці методологічний підхід до формування і
розвитку інтеграційних структур з метою соціально-економічного регіонального розвитку і підвищення
конкурентного стану територій.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження одного із важливих інструментів
регулювання процесів, що відбуваються в аграрному секторі країни – диверсифікації
агропромислового виробництва. В умовах гострих проблем збереження і розвитку значної частини
сільських територій, скорочення обсягів і низького рівня дохідності сільського виробництва,
закономірним стає прагнення аграрного бізнесу до економічної і просторової інтеграції. Це прагнення
обумовлене намаганням знизити підприємницькі ризики, підвищити ступінь контролю ресурсів і ринків
збуту, отримати синергетичний і мультиплікативний ефект.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз організаційних форм просторової і
економічної інтеграції виявляє різні групи об'єднань, класифікованих по рівню потенціалу
підприємницьких структур до інтеграції і інтерференції (табл. 1). Зокрема, розвиток підприємництва і
прагнення контролювати ринки готової продукції і сировини спрямовують підприємства до інтеграції з
метою монополізації або олігополізації економічного простору. Прагнення бізнесу до таких форм
інтеграції зазвичай ініціюються впливом об'єктивних факторів економічного розвитку бізнесу і не
вимагає додаткових стимулів і каталізаторів.
Прийнято вважати, що такі форми інтеграції повинні мати певну протидію з боку органів
державної влади, оскільки їх розвиток справляє негативний вплив на рівень конкуренції на
регіональних ринках, що викликає монополізацію ринків і, як наслідок, зниження споживчої цінності
продукту, а також погіршення конкурентних позицій регіонального бізнесу.
На практиці вслід за інтеграцією і монополізацією спостерігається об'єктивне зростання бізнесу,
поліпшення фінансових результатів капіталізації бізнесу. Практично завжди при цьому відбувається
зростання відрахування в бюджети всіх рівнів і підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу.
Держава під впливом бажання отримати більший дохід у вигляді податкових надходжень і підвищення
соціального ефекту не тільки не протидіє створенню об'єднань, що продукують монополізацію, але
часто сприяє їх розвитку. Це призводить до певних зрушень в частині ринкової присутності бізнесу,
появи і розвитку адміністративного ресурсу в таких об'єднаннях підприємств.
Слідом за появою короткотермінових економічних і соціальних ефектів наступає перекіс в
структурі економіки регіону, заморожується конкурентна боротьба як фактор розвитку бізнесу і
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зростання споживчої цінності продукції підприємства, що в цілому веде до погіршення конкурентного
стану регіону як території розміщення продуктивних сил. Отже, однією з важливих функцій державної
регулятивної політики у сфері розвитку бізнесу повинна стати протидія створенню і розвитку
інтеграційних структур в регіональній економіці, спрямованої на контроль ринків сировини і готової
продукції.
Таблиця 1
Характеристика видів інтеграції підприємництва з позицій отримання територіальних
ефектів
Види інтеграції
Види ефекту
Ступінь
самоутворення
інтеграційних
структур
Типи інтеграції
Ефекти для
бізнесу
Ефекти для
регіону в
короткотривалій
перспективі
Ефект для регіону
в середньо- і
довготривалій
перспективі

Напрям
державної
регуляторної
політики

Висока

Інтеграція з метою об'єднання
виробничих і фінансових
ресурсів
Середня

Інтеграція з метою
інноваційного і
інфраструктурного розвитку
Низька

Горизонтальна,
вертикальна
Контроль ринків сировини
і готової продукції, ефекти
монополізації і
олігополізації
Зростання бюджетних
відрахувань, посилення
соціальної
відповідальності бізнесу

Горизонтальна, вертикальна,
діагональна, комбінована
Здешевлення і доступ до
капіталу, відсутність дефіциту
інвестиційних ресурсів і
обігових засобів
Реалізація інвестиційних
проектів, зростання зайнятості
в регіоні, укрупнення бізнесу,
загострення конкуренції

Діагональна, комбінована

Деструктуризація
економіки, зниження
конкурентного стану
регіону, зниження
споживчої цінності
регіонального продукту

Зростання бюджетних
відрахувань, посилення
соціальної відповідальності
бізнесу, зростання
конкурентного стану регіону,
укрупнення і монополізація
бізнесу шляхом злиття і
поглинання
Політика нейтралітету,
моніторинг юридичної чистоти
угод злиття і поглинання

Інтеграція з метою
посилення ринкової влади

Перешкоджання інтеграції

Отримання синергетичного
і мультиплікативного
ефектів
Зародження інноваційного і
виробничого потенціалу,
загострення
міжрегіональної
конкуренції, розвиток
інфраструктури
Інноваційне лідерство
економіки регіону,
зростання конкурентного
статусу територій,
формування потужних
виробничих центрів
Сприяння розвитку
інтеграційних зв'язків

Джерело : розроблено автором
Іншим типом інтеграції з точки зору зрілості і самоорганізації бізнес-структур є інтеграційні
форми, що включають виробничі, збутові і фінансові центри. Така інтеграція тягне за собою
об'єднання за функціональними ознаками, коли ініціатори інтеграції прагнуть отримати ряд
мультиплікативних і синергетичних ефектів. Як правило, подібна інтеграція відбувається у формі угод
злиття і поглинання, а також у формі інтеграції фінансових і виробничих структур. Інтеграція такого
виду характеризується зростанням комерційних ефектів, що обумовлює зростання бюджетних і
соціальних ефектів. Крім того, за рахунок інтеграції спочатку зростають конкурентоспроможність і
інфраструктурний ефекти, які створюються внаслідок дефіциту інвестиційних ресурсів. Надалі
зростання і укрупнення таких інтеграційних структур приводить до монополізації і олігополізації ринків.
Отже, до завдань органів державної виконавчої влади в цій ситуації слід віднести моніторинг
юридичної чистоти угод злиття і поглинання, а також комплекс заходів по недопущенню монополізації
сировини і готової продукції.
Третім видом інтеграції бізнес-структур є інтеграція, заснована на принципах інтеграції
кластерного типу, коли об'єднання відбувається навколо підприємств однієї базової галузі, яка відіграє
в інтеграційній структурі головну роль. Таким способом, по суті, формуються територіальні кластери.
Як правило, кластери не можуть створюватися під впливом ринкових стимулів суб'єктів ринку, але в
той же час, дані інтеграційні структури створюють ряд позитивних ефектів для територіальної
(регіональної) економіки і соціальної сфери територій.
Отже, до завдань регіональної регулятивної політики у сфері стимулювання відтворювального
процесу відноситься пошук механізмів, інструментів і стимулів формування і розвитку територіальних і
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економічних кластерів як найбільш ефективних інтеграційних об'єднань з позицій максимізації ефектів
бізнесу. Інформацію про види економічної і просторової інтеграції бізнесу дає наведена вище табл. 1.
Як видно з аналізу видів економічної і просторової інтеграції, кластери як форма економічної і
просторової інтеграції, незважаючи на володіння позитивним впливом на економіку і соціальну сферу
території, не можуть бути створені автоматично, тобто під впливом «невидимої руки» ринку. Державна
регулятивна політика відтворювальних процесів повинна передбачати комплекс заходів по формуванню і
розвитку кластерів на території регіону. При цьому виникає ряд питань, відповіді на які і формують вектор
дій органів державної влади в межах кластеризації територіальної (регіональної) економіки:
по-перше, слід вирішити питання вибору базової галузі, яка буде формувати ядро кластеру;
по-друге, необхідно сформувати підтримуючі галузі, які будуть відігравати роль кластерної
периферії;
по-третє, необхідно визначити перелік інфраструктурних проектів, розробити інструменти
державно-приватного партнерства при їх реалізації, сформувати організаційні і нормативні основи
інфраструктурного забезпечення розвитку потенційних кластерів.
Кластеризація як основа аграрної політики території повинна орієнтуватися на першочерговий
розвиток аграрного виробництва в найбільш розвинених згустках виробництва окремих видів
сільськогосподарської продукції-сировини, що є головною основою створення продуктів харчування
населення. Орієнтуючись на Програму економічного і соціального розвитку Черкаської області до 2020
року, нами на основі застосування кореляційно-регресійного аналізу проведена економіко-статистична
оцінка передумов розвитку кластерної організації підприємств агропромислового комплексу області.
За основу виділення базових районів області для організації агропромислових кластерів
прийнято ступінь впливу обсягу виробництва сільськогосподарських культур на виробництво основних
видів готових для споживання продуктів – хліба, цукру, олії, м’ясних і молочних продуктів. Сировинною
основою цих продуктів є зерно, цукрові буряки, соняшник, яловичина, свинина, молоко. В якості
результативного показника в нашому дослідженні прийнято валовий обсяг продукції
сільськогосподарських підприємств адміністративних районів області, що відображає комплекс
факторів, які спричиняють на результати як самостійний, так і спільний з іншими факторами вплив.
Якісний аналіз поставленої задачі та намагання дотримуватися вимог програми Mathcad [6]
дало можливість оцінити кожний фактор тільки однією вимірювальною якісною ознакою. Це дозволило
відібрати шість рівноправних факторів, що мають певну незалежність один від одного і одночасно
мають певний зв‘язок з результативним показником.
Для
розробки
кореляційно-регресійної
моделі
формування
валової
продукції
сільськогосподарських підприємств районів Черкаської області використана формула:

Y = a0 + a1V1 + a2V2 + a3V3 + a4V4 + a5V5 + a6V6 ,

(1)

a1 , a 2 ..., a 6

– коефіцієнти регресії, що означають вплив (плюсовий або мінусовий) певного
де
виду продукції на формування обсягу валової продукції сільського господарства в порівняльних цінах.
При цьому показники матриці розрахунків відображають динамічні показники:

a0

– вільний член;

V1 – валове виробництво зерна, тис. т;
V2 – валове виробництво цукрових буряків, тис. т;
V3 – валове виробництво соняшника, тис. т;

V4 – валове виробництво яловичини, тис. т;
V5 – валове виробництво свинини, тис. т;
V6 – валове виробництво молока, тис. т;
Y – валова продукція сільського господарства в порівняльних цінах 2005р.
Y є показником, який характеризує довготривалий вплив множини факторів на його рівень.
Окремо розглянуті фактори викликають різноспрямований вплив на досліджуваний результативний
показник, але у сукупності вони визначають тенденцію формування Y.
Для дослідження комплексного впливу незалежних факторів (видів продукції) на вартість
валової продукції (залежний фактор) застосована множинна регресія, яка дає можливість побудувати
модель з великим числом факторів в умовах їх незалежності один від одного, а також визначити
вплив кожного з них окремо та їх сукупний вплив на залежний показник Y. Введення в матрицю
програми Mathcad статистичних показників динаміки виробництва зерна, цукрових буряків, соняшника,
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яловичини, свинини і молока в розрізі районів Черкаської області за 2004-2010 роки дали формули
залежності обсягу валової продукції сільського господарства в кожному районі від динаміки
виробництва конкретних видів продукції. Коефіцієнти регресії кожного виду продукції відображають
величину функціонального впливу їх на формування загального результату – валової продукції
сільського господарства (табл. 2).
Таблиця 2
Економіко-статистичні характеристики моделей сільськогосподарського виробництва
районів Черкаської області
Райони

Формула формування валової продукції в
порівняльних цінах 2005 р.

Городищенський

Y = 1.464V1 + 0.075V2 − 9.1V3 − 213.6V4 − 39.32V5 + 32.6V6 − 49

Драбівський

Y = 2.24V1 + 1.7V2 + 14.6V3 − 230V4 + 591V5 + 192V6 − 1.23 ⋅103

Жашківський

Y = 1.07V1 + 1.59V2 − 18.7V3 − 303.6V4 + 45.8V5 + 43.7V6 − 1.44

Звенигородський

Y = 0.6V1 + 0.14V2 + 0.6V3 + 6.7V4 − 16V5 − 1.8V6 + 34

Золотоніський

Y = 0.084V1 − 0.35V2 + 6.5V3 − 94.3V4 + 24.4V5 − 20.9V6 + 1.2 ⋅103

Кам’янський

Y = 0.64V1 − 1.02V3 + 24.1V4 + 7.3V5 + 12.8V6 − 27

Канівський

Y = −0.24V1 − 1.36V2 − 0.83V3 − 38.7V4 − 19.6V5 + 15.5V6 + 74

Катеринопільський

Y = 0.53V1 + 0.14V2 − 2.64V3 + 4.2V4 + 17.3V5 − 22.5V6 + 142

КорсуньШевченківський

Y = 0.79V1 + 0.34V2 − 3.83V3 + 44.25V4 + 41.74V5 − 5.95V6 − 5.95

Лисенський

Y = 0.1V1 − 0.18V2 − 1.6V3 − 168.5V4 + 10.3V5 − 28.1V6 + 257

Маньківський

Y = 0.43V1 + 0.11V2 + 5.26V3 − 104.6V4 + 15.9V5 − 44.3V6 + 173

Монастирищенський

Y = −5.7V1 + 2.37V2 + 4.7V3 − 2.6 ⋅103V4 − 6.24 ⋅103V5 − 1.03 ⋅103V6 − 2.7 ⋅103

Смілянський

Y = 0.13V1 + 0.61V2 + 5V3 + 58.3V4 + 50.4V5 − 5.24V6 + 25

Тальнівський

Y = 1.03V1 − 0.2V2 + 0.75V3 − 35.9V4 + 154.7V5 + 4.7V6 − 22

Уманський

Y = 33V1 + 11.5V2 − 285V3 + 1.04 ⋅10 4 V4 + 625V5 + 799V6 − 9.6 ⋅103

Христинівський

Y = 0.43V1 + 0.26V2 + 1.68V3 − 30.6V4 + 7.8V5 − 20.4V6 + 71

Черкаський

Y = 0.32V1 + 18.39V3 + 543V4 − 53V5 − 81V6 + 1.07 ⋅103

Чигиринський

Y = 0.314V1 + 1.94V3 + 22.5V4 + 0.8V5 + 0.22V6 + 20

Чорнобаївський

Y = 0.38V1 − 0.15V2 − 24V3 + 931V4 − 173V5 + 6.7V6 − 1.8 ⋅103

Шполянський

Y = 0.87V1 + 0.8V2 + 1.9V3 + 73V4 + 144V5 + 5.2V6 − 152

Джерело : розраховано автором з використанням статистичної інформації [7]. Розрахунки
проведені з використанням програми Mathcad
Групування районів за коефіцієнтами регресії по кожному виду продукції дозволило виділити три
типи районів за рівнем розвитку і зрілості умов для формування кластерної системи функціонування
підприємств агропромислового комплексу. При визначенні рівня розвитку районів у виробництві
певного виду сільськогосподарської продукції враховувалася віддаленість районів від регіонального
центру і міст з великою чисельністю населення, об’єктів переробки і споживання продукції, наявність
транспортної інфраструктури, природні умови, проекти розвитку сільського господарства та
переробних галузей на перспективу.
За такими параметрами виділені високорозвинуті, середньорозвинуті і слаборозвинуті райони,
які відповідають основним ознакам кластерів конкретних видів продукції за потенційною можливістю
виробництва основних видів сільськогосподарських культур – сировинної основи кластерів.
Групування районів області за рівнем впливу окремих видів продукції на обсяг валової продукції
сільського господарства в порівняльних цінах 2005 р. за тривалий лаг методом матричного аналізу
дозволило визначити пріоритетні галузеві сфери для розвитку кластеризації зернового, цукрового,
молочного, м’ясного агропромислових кластерів (табл. 3).
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Таблиця 3
Виділення сировинних зон перспективних агропромислових кластерів
Черкаської області*
Вид продукції

Райони високого розвитку

Райони середнього
розвитку
Коефіцієнти регресії
0.64 – 0.38

нижче 0.38

Уманський

Кам’янський

Чигиринський

Христинівський

Катеринопільський

Смілянський

3.1– 0.87

Зерно

Райони низького розвитку

Драбівський

Маньківський

Лисянський

Городищенський

Чорнобаївський

Канівський

Жашківський

Звенигородський

Монастирищенський

Шполянський

Золотоніський

Корсунь-Шевченківський

Черкаський

Тальнівський
Коефіцієнти регресії
Цукрові буряки

2.4 – 1.5

0.75 – 0.26

Корсунь-Шевченківський

Чорнобаївський

Жашківський

Христинівський

Золотоніський
Коефіцієнти регресії

Молоко
Яловичина

32.6 – 0.87

0.64 – 0.38

нижче 0.38

Чорнобаївський

Шполянський

Корсунь-Шевченківський

Городищенський

Тальнівський

Катеринопільський

Драбівський

Золотоніський

Уманський

Лисянський
Маньківський

Жашківський
Коефіцієнти регресії

Свинина

144 – 24

17.3 – 4.7

нижче 4.7

Шполянський

Катеринопільський

Звенигородський

Уманський

Маньківський

Канівський

Драбівський

Лисянський

Монастирищенський

Жашківский

Христинівський

Черкаський

Смілянський

Кам’янський

Чигиринський

Корсунь-Шевченківський

Тальнівський

Чорнобаївський

Городищенський
Золотоніський

Джерело : складено автором на основі даних табл. 2.
У склад кластерів можуть входити важливі структурні елементи АПК регіону: адміністративні
органи влади, наука і освіта, представники інфраструктурних ланок, сировинні зони переробної
промисловості, включаючи об’єднання сільськогосподарських товаровиробників (рис. 2).
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ОБЛАСНА ДЕЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОБЛАСНА
ДЕЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
управління агропромислового комплексу
ГоловнеГоловне
управління
агропромислового комплексу

КООРДИНАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР
КООРДИНАЦІЙНИЙ
КООРДИНАЦІЙНИЙ
КЛАСТЕРНОЇ
СИСТЕМИ
ЦЕНТРЦЕНТР
КЛАСТЕРНОЇ
СИСТЕМИ
КЛАСТЕРНОЇ
СИСТЕМИ

ОСВІТА
І НАУКА
ОСВІТА
І

НАУКА

ІНФРАІНФРАСТРУКТУРА

СТРУКТУРА
Фінансові
Фінансові
інститути
інститути

КЛАСТЕРНА СТРУКТУРА
СТРУКТУРА
КЛАСТЕРНА
Лізингові
Лізингові
компанії
компанії

Переробна
Переробна
промисловість

СПОЖИВАЧІ
СПОЖИВАЧІ

промисловість
Харчова
Харчова
промисловість

промисловість
ТорговоТорговопосередницькі
посередницькі
організації
організації

Товаровиробники
Товаровиробники
сільськогосподарської
сільськогосподарської
продукції – с.-г.
продукції фермери,
– с.-г.
підприємства,
домашні
господарства
підприємства,

фермери, домашні
господарства

ПаливноПаливноенергетичний
енергетичний
комплекс

комплекс

Транспорт
Транспорт

Маркетингові
компанії

Рис. 2. Схема взаємодії суб’єктів кластерної системи АПК території
Джерело : розроблено автором
Організаційно-економічний механізм виділених груп підприємств, що становлять сировинну
основу виробництва готових продуктів харчування, разом з переробними і торгівельними
підприємствами лізинговими та інноваційними організаціями відповідають визначенню М. Портера:
«Кластер – это группа географически соседствующих компаний и связанных с ними организаций,
действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и
взаимодополняющих друг друга. … Кластер система взаимосвязанных фирм и организаций,
значимость которых как целого превышает простую схему составных частей» [8].
Висновки з проведеного дослідження. Кластерна система – це більш за все система і
економічна, і організаційна. Тому при її створенні першочерговим завданням стає побудова на
добровільній основі паритетних організаційно-економічних відносин між всіма суб’єктами кластерної
системи. Кластерний підхід – це механізм формування взаємозв’язків всіх учасників інтеграційного
ланцюга на
інноваційній основі, який найбільш повно проявляється в умовах просторової і
економічної інтеграції і сприяє соціально-економічному розвитку сільських територій. Генераторами
організації і розвитку кластерів можуть виступати локалізовані територіальні об'єднання (асоціації,
спілки) сільськогосподарських підприємств у складі агропромислових кластерів із цукрозаводами,
молокозаводами, м’ясокомбінатами, хлібозаводами, іншими підприємствами переробної і харчової
промисловості. Вирішення цих проблем з методологічної і організаційної точки зору підвищить
ефективність державної регулятивної політики за рахунок формування і розвитку кластерних форм
просторової і економічної інтеграції агропромислового бізнесу, що, в свою чергу, позитивно вплине на
конкурентоспроможність сільських територій, розвитку економіки і соціальної сфери села.
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Анотація
Досліджуються різні типи інтегрованих аграрних структур як перспективних форм
просторової і економічної інтеграції агропромислового підприємництва. Пропонується
диверсифікація сільськогосподарського підприємництва шляхом створення інтегрованих структур
у формі агропромислових кластерів на основі існуючих великих сільськогосподарських підприємств і
переробних та промислових підприємств.
Ключові слова: просторова і економічна інтеграція, соціально-економічний розвиток,
агропромисловий кластер, інфраструктурний ефект, синергетичний ефект.
Аннотация
Исследуются разные типы интегрированных аграрных структур как перспективных форм
пространственной и экономической интеграции агропромышленного предпринимательства.
Предлагается диверсификация сельскохозяйственного предпринимательства путем создания
интегрированных структур в форме агропромышленных кластеров на основе существующих
крупных сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих и промышленных предприятий.
Ключевые слова: пространственная и экономическая интеграция, социальноэкономическое
развитие,
агропромышленный
кластер,
инфраструктурный
эффект,
синергический эффект.
Annotation
The different types of the integrated agrarian structures are investigated as perspective forms of
spatial and economic integration of agroindustrial enterprise. Diversification of agricultural enterprise is
offered by creation of the integrated structures in form agroindustrial clusters on the basis of existent large
agroindustrial enterprises and processing and industrial enterprises.
Key words: spatial and economic integration, socio-economic development, agroindustrial cluster,
infrastructural effect, synergistically effect.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Наслідки розвитку сільського господарства за часи незалежності
України свідчать про очевидну невідповідність політичного правління й економічного устрою
ментальності нації. В досліджуваному секторі, як результат – незавершеність аграрної й земельної
реформ, безкарність виконавчої влади за невиконання покладених завдань, неготовність до світової
фінансової кризи, вимираючі села із обмеженим світоглядом підростаючого селянства. Такі сигнали
спонукають до пошуку нових шляхів і методів адаптації у сучасному аграрному середовищі.
Яскраві економічні прориви Китаю, інших розвинених держав привертають увагу науковців та
варті наслідування. Проведені реформи в Китаю Ден Сяопіна чотирьох модернізацій (в т. ч. сільського
господарства) [1, с. 42] наштовхують і заставляють обґрунтувати особливості осучаснення аграрного
сектора вітчизняної економіки порівняно з іншими галузями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням модернізації економіки приділено
достатньо уваги з боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, В. Геєць висвітлив науковометодологічні засади модернізації в аграрній сфері [2], О. Бочков дослідив стратегію інституціональної
модернізації аграрної сфери [3], Д. Целін обґрунтував організаційно-економічний механізм
модернізації виробничо-господарської системи АПК [4]. Частина вчених досліджують питання
модернізації підприємств: Л. Підоймо розглянула модернізацію промислових підприємств [5], В. Дудко
– модернізацію соціально-трудових відносин на підприємствах [6] та ін. Проте практично відсутні
дослідження в царині модернізації особливостей аграрного сектора економіки.
Постановка завдання. Дослідження має на меті обґрунтувати модернізацію діяльності
суб’єктів АПК завдяки роз’ясненню особливостей процесів господарювання в даному секторі. Слід
порівняти особливості модернізації як процесу та існуючі особливості діяльності в сільському
господарстві на фоні інших галузей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні економічні процеси, котрі відбуваються в
середовищі функціонування сільськогосподарських підприємств і господарств населення
демонструють відсталість їх фактичного розвитку від потреб ринку. Йдеться не тільки, і навіть не
стільки про оновлення основного й оборотного капіталу, інфраструктурного забезпечення, методів
управління персоналом, міжгосподарських зв’язків, типу мислення, скільки про їх осучаснення, тобто
приведення до сучасних суспільних потреб.
Беззаперечним є той факт, що з плином часу соціально-економічні процеси за одиницю часу
змінюються з усе більшою оборотністю. Тому найбільш доцільним видається орієнтація у виробництві,
обслуговуванні, обміні та споживанні не на ілюзорні планові показники, а на сучасні потреби соціуму.
Таким чином, доволі актуальним приходиться поступ аграрних підприємств і власників-господарів
землі на особливостях модернізації, в основу яких покладено забезпечення запитів суспільних потреб.
Існують особливості модернізації суспільства [7] і окремо особливості діяльності в аграрному
секторі економіки. На перетині цих сукупностей особливостей ми спробуємо відобразити
нематеріальну систему, що не має фізичного, матеріального стану, тобто сукупність особливостей
модернізації в аграрній сфері.
Врахування специфіки функціонування в сільському господарстві порівняно з іншими галузями
дасть можливість визначити бажані ознаки розвитку агроформувань і господарств населення (ГН) в
соціальному, екологічному, економічному, технологічному та інших напрямах. Модернізація суспільства є
базовою передумовою реалізації стратегії розвитку для суб’єктів аграрного сектора економіки.
Перелічені в табл. 1 особливості діяльності в аграрному секторі є константами, оскільки вони були, є
і залишатимуться незмінними, тому змінювати їх немає змісту, до них можна тільки адаптуватись.
Обґрунтування пристосованості особливостей модернізації суспільства до умов роботи в
аграрному секторі полягає в роз’ясненні взаємодії кожної ознаки однієї групи з ознакою іншої групи,
представлених у табл. 1.
Раціоналізація землезалежності. В силу обставин незавершеності земельної й аграрної
реформ, недостатнього рівня розвитку сільського господарства, суб’єкти господарювання не
відчувають браку площ земель для використання. Однак, земля – це обмежений ресурс, тому з часом
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збільшення площ оброблюваних угідь, а також утвердження сільськогосподарських підприємств й ГН,
проблема раціоналізації землезабезпеченості в просторовому значенні цього терміну набуде
актуальності. Вирішувати таку проблему можна шляхом оптимізації кількості внесених добрив у ґрунт,
удосконалення існуючої структури сівозмін, залучення додаткових земель, взятих в оренду через
покращення орендних умов порівняно із сусідніми господарствами.
Таблиця 1
Палітра особливостей модернізації суспільства й аграрного сектора
Особливості
модернізації суспільства
раціональність
мобільність
адаптація
відновлення
демократичність

аграрного сектора
землезалежність
сезонність
ризиковість
біологічність
низькооборотність

Раціоналізація сезонності полягає в пошуку видів зайнятості у зимовий період часу. Доречною
є диверсифікація, наповнення видів діяльності, видів рослин і порід тварин такими, які потребують
більше ресурсів часу, техніки і персоналу зимою.
Раціоналізація ризиковості потребує підвищення відповідальності до виробничого процесу
сільськогосподарської продукції і в обов’язковому порядку використання послуг страхових компаній на
випадок буревіїв, посух чи надмірної кількості опадів, можливого отримання травм на виробництві, та
інших поширених страхових випадків.
Раціоналізація біологічності (екологізації виробничого циклу). Внесення допустимих
екологічними нормами гербіцидів, пестицидів, фунгіцидів, добавок у корм. Раціоналізація
біологічності, екологічності кінцевого продукту є надзвичайно актуальною, оскільки готова продукція
агроформувань та ГН є товаром першої необхідності, який безпосередньо корелює із тривалістю
життєвого рівня населення. Для прикладу, агроформування Японії вносять у ґрунт хімічних добрив у
кратні рази більше, порівняно із вітчизняними, однак раціональна їх структура і дотримання
відповідних біолого-екологічних норм та низка інших факторів забезпечують значно вищий рівень
тривалості життя порівняно із Україною.
Раціоналізація низькооборотності. Кількість оборотів залежить від тривалості обороту.
Раціоналізувати (мінімізувати) його можливо шляхом зменшення простоїв на виробництві, або
зменшенням часу операцій виробництва або використання новітніх сортів у рослинництві (видів у
тваринництві), час дозрівання (відгодівлі) яких менш тривалий, порівняно із традиційним. При цьому
варто, щоби раціоналізація не порушувала якості кінцевої продукції.
Проявом раціоналізації може бути використання в управлінні підприємством та ГН ефекту “точки
фокусу”, який досягається при реалізації таких принципів [8]: спрощування; прискорювання;
примножування; використання можливостей інших: знань інших (нематеріальних активів інших –
запозичення, консультації, дорадництва); енергії інших; фінансових ресурсів інших; помилок інших;
ідей інших; зв’язків інших; успіху інших.
Мобільність (маневреність), як особливість модернізації суспільства не зовсім зручно
співвідноситься з усіма ознаками функціонування в аграрній сфері. В даному випадку доречніше
обґрунтувати термін мобільності у більш широкому значенні, яке характеризує економічний ріст будьяких господарюючих суб’єктів. Мобільність доцільно проявляти через: подання звітності в електронній
формі, автоматизованої системи обліку, дистанційному інформуванні щодо збуту продукції,
віддаленому зв’язку із клієнтами, оперативному реагуванні на роздрібні замовлення, залученні клієнтів
через використання Інтернет-магазинів, вживання миттєвої оплати товарів через сучасні системи онлайн оплати пластиковими картами, он-лайн термінали тощо. Синергія цих елементів спрощує,
здешевлює процес обміну інформацією і сприяє економічному росту суб’єктів аграрногосектора.
Адаптація умов використання землі, як основного засобу виробництва в сільському
господарстві до умов розвитку нормальної держави. “Нормальна держава” за визначенням
Б. Гаврилишина – це така держава, в якій основну частку населення займає середній клас і практично
відсутні надзвичайно заможні олігархи та особи, що знаходяться за межею бідності [9]. Адаптація в
аграрному секторі економіки здатна проявлятися як:
− адаптація сезонності виробництва і зайнятості персоналу в сільському господарстві до
сучасних умов розвитку суспільства;
− адаптація ризиковості сільського господарства до непередбачуваних проявів зовнішніх сил
природи, ринкових відносин;
− адаптація біологічності до сучасних і завтрашніх запитів соціуму: екологічного землеробства,
зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище, оптимізації генно-модифікованих організмів
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у виробництві харчових продуктів;
Відновлення стану сільськогосподарських угідь. Необхідно створити умови для повернення до
природного стану землі, як основного засобу виробництва, враховуючи норматив бонітету, допустимі
агрохімічні зміни ґрунту, біологічний потенціал земель. Для успішного здійснення таких процесів варто
сформувати нові топографічні карти, оновити цифрову інформацію щодо сільськогосподарського
освоєння території, контролювати цільове використання даного виду земель.
Відновлення біологічності. Беручи до уваги той факт, що продукція сільського господарства має
короткий термін придатності, повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам, доречно вживати
заходів, які б сприяли вчасній реалізації готової продукції, шляхом оперативної доставки
безпосередньо споживачеві до місця проживання, або використанні процесів
біологічних
нововведень, що подовжують термін придатності агропродукції та роблять її більш стійкою до різних
температурних режимів.
Відновлення економічного росту власників та господарів землі доречно базувати на
використанні переваг крупнотоварного виробництва. Внесені наприкінці 2012 р. зміни до Закону
України “Про кооперацію” полегшують можливість формування обслуговуючих кооперативів як
неприбуткових організацій. З одного боку це дає змогу господарствам населення, як власникамгосподарям землі, об’єднувати свої зусилля довкола обробітку ґрунту, реалізації вирощеної продукції,
а з іншого – співпрацювати агроформуванням безпосередньо із кооперацією як юридичною особою в
напрямі взаємовигоди від крупних поставок насіннєвого матеріалу, залучення техніки, дорадчих
консультацій, вирощування і реалізації заздалегідь обумовлених видів, якості та вартості продукції
рослинництва і тваринництва.
Демократичність приналежності прав на землі сільськогосподарського призначення –
доведення до завершення передачі землі у приватну власність тим, хто на ній працює. Видача
державних актів стовідсотково тим суб’єктам, які одержали державні сертифікати на право приватної
власності на землю;
Демократизація управління в агроформуваннях полягає у прояві високого рівня громадянської
культури, культури ведення землеробства та співпраці із контрагентами у сучасному глобалізованому
середовищі, готовності до відкритого співробітництва у світовій організації торгівлі.
Висновки з проведеного дослідження. Модернізація суб’єктів аграрної сфери в першу чергу
повинна пройти загальні етапи, котрі властиві осучасненню будь-якого прибуткового господарства,
утвердивши їх (етапи) у своїй діяльності, а також у свідомості кожного працівника. Надалі слід
продовжувати осучаснення із врахуванням специфіки функціонування в сільському господарстві.
Виходячи з того, що особливості − це ознаки, які виділяють суб’єкта господарювання із загалу
йому подібних, осучаснення агроформувань і ГН ускладнюється специфікою залежності їх
функціонування від природно-кліматичних умов та біологічних процесів виробництва. Проте, питома
вага, яку займає аграрний сектор економіки в структурі формування валового внутрішнього продукту
України потребує популяризації знань щодо особливостей модернізації аграрного сектора серед їх
керівників, службовців, діловодів та працівників.
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Анотація
Визначено особливості модернізації суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки.
Обґрунтовано поєднання процесу модернізації із специфікою господарювання в аграрному секторі.
Проаналізовано дослідження модернізації аграрного сектора та промислових підприємств.
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Аннотация
Определены особенности модернизации субъектов аграрного сектора экономики.
Обосновано сочетание процесса модернизации со спецификой хозяйствования в аграрном
секторе. Проанализированы исследования модернизации аграрного сектора и промышленных
предприятий.
Ключевые слова: модернизация, аграрный сектор, адаптация, рационализация,
сельскохозяйственные угодья.
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The features of modernization entities agricultural sector. Grounded combination modernization
process with specific entities in the agricultural sector. Study analyzed the modernization of the agricultural
sector and industry.
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА
КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ
МІСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. Реалізація структурної перебудови міських комплексів в умовах
соціально орієнтованої економіки пов'язана з визнанням необхідності пропорційного розвитку їх
підсистем. Для обґрунтування необхідних зрушень у структурі економіки міста в перспективному
періоді вимагається всебічна оцінка пропорцій економічного розвитку, яка полягає у виявленні
головних рушійних сил їх зміни, взаємозв'язків з показниками ефективності і динаміки показників
міських комплексів в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Міський комплекс, як показали виконані
дослідження в попередніх роботах [3; 4; 5], будучи складовою частиною господарства регіону,
виділяється в ньому, набуваючи ознаки специфічної цілісності, представляючи систему з
притаманними їй закономірностями розвитку і функціонування. У сучасній науковій літературі відсутнє
однозначне поняття складових структури міського комплексу. В економічній науці недостатньо широко
висвітлені питання розвитку системи життєзабезпечення міста. Завданням першого етапу
пропонованої методики її оцінки та оптимізації є збір і аналіз інформації для складання
характеристики міського комплексу як територіальної та соціально-економічної системи.
Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження стали роботи вітчизняних вчених в
області управління міськими комплексами [1; 2; 6-9]. Фахівці, що займаються проблемами розвитку
міських комплексів виражають досить одностайну думку про важливість вдосконалення структури
економіки міст, оцінки її ефективності та динаміки розвитку. Інтерес до даної проблематики висвітлено
в працях В. Бабаєва, О. Попова, І. Запатріної, О. Димченко, В. Дорофієнка, І. Осипенка,
О. Долгальової, Ю. Леги, Т. Качали, Н. Чечетової та ін.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основних складових міського комплексу і
взаємозв'язків між ними. Міський комплекс представляє собою складну відкриту соціально-економічну
територіальну систему, яка відрізняється особливою природою і гомеостатичними характеристиками.
Міському комплексу, як особливому виду складних динамічних систем, притаманні певні ознаки, які
потрібно чітко визначити.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Міський комплекс - це ланка територіального
поділу праці, яке здійснюється через постійно існуючий ринок, концентрацію і диверсифікацію
виробництва; зосередження людей, пов'язаних між собою сферою виробництва, споживання,
територіальним сусідством, побутовими і сімейними факторами; матеріальні фонди; територія, що
має певний статус і характеризується специфічним середовищем. На думку автора, в ознаках міського
комплексу є наявність великої кількості елементів, що виконують різні функції [4, с. 45-47]. До
характерних ознак росту міських комплексів віднесемо:

–посилення соціально-економічної неоднорідності території в результаті зосередження
господарської діяльності та зростанні соціальної активності в міських поселеннях, для яких
характерний висока насиченість соціальної та інженерної інфраструктури;
–благоустрій території;
–зміни структури самих міських поселень, які складають

міський комплекс. Ці зміни структури
проявляються в посиленні в межах міст функціональної і соціальної стратифікації території;

–переростання міських комплексів в системи міського розселення;
–поглинанні міськими комплексами земельних площ;
–погіршення екологічного стану в межах міських ареалів і поблизу них.

В кінці ХХ і початку XXI століття в зв'язку з радикальною трансформацією суспільства сталися
кардинальні зміни у розвитку міських комплексів. Міські комплекси, за визначенням Бабаєва В. М. [1,
с. 94-96] перетворилися на центри суспільно-політичної та соціальної напруженості, де при тій же
концентрації населення різко скоротилися бюджетні джерела фінансування соціальної сфери.
Диференціюється соціальна структура міських комплексів, втрачає престиж традиційна міська
інтелігенція, підвищується роль суб'єктів фінансово-торгового сектора. Принципово оновлюються
форми та методи міського управління. Ці обставини вимагають нових підходів до управління
функціонально-просторових перетворень міських комплексів в перехідній економіці. Система
управління функціонально-просторовим розвитком міських комплексів, на думку автора, є
організовуваною сукупністю правових та економічних дій спрямованих на умови, пріоритети і
обмеження окремих міських підсистем з метою усунення суперечностей і забезпечення на цій основі
комплексного, збалансованого розвитку міського комплексу [5, с. 168].
Аналіз суті розвитку міст та міського комплексу виявив необхідність визначення методологічних
особливостей і принципів соціально-економічного розвитку міських комплексів, визначення соціальної
перспективи економічних реформ, як необхідних умов стабілізації економіки, понять і принципової
моделі управління соціально-економічними системами міського комплексу. Оцінка існуючої ситуації в
Україні, проведеної О. Димченко, свідчить про те, що, все таки ще зберігається негативна тенденція
продовження і поглиблення кризових явищ [2, с. 33-37]. У той же час за останні роки в Україні
сформовані ключові складові ринкового господарства та міської інфраструктури, зроблені вагомі кроки
для зміцнення ринкових передумов і європейських стандартів в економічній сфері міських комплексів
України [8, с. 85-87]. Одночасно з цим здійснилися структурні зміни в бік сировинних і паливних
галузей за рахунок скорочення наукомістких складових. Однак, на думку Т. Качали, з якою повністю
згоден автор, в Україні поки що збереглася деформована соціальна сфера [6, с. 287].
Для оцінки і оптимізації системи життєзабезпечення міста доцільним є:

–опис чинників, що формують специфіку міста, як системи;
–визначення економіки міста;
–визначення економічних взаємовідносин міста із зовнішнім середовищем;
–виділення основних підсистем системи життєзабезпечення міста.

Зовнішнє середовище визначається зовнішньоекономічною діяльністю, демографічними та
інфляційними процесами. Оцінимо соціально-економічний стан
та структуру
системи
життєзабезпечення міста за трьома основними напрямками: екологічному; демографічному;
структурно-галузевому.
Основні характеристики оптимальності функціонування міський еколого-економічної системи
включають:

–ступінь забезпеченості міського комплексу природними ресурсами;
–повноту і комплексність використання природних ресурсів;
–співвідношення обсягів викидів і здатності навколишнього

природного

середовища

самоочищатися;

–співвідношення витрат на охорону природи та екологічної ефективності;
–ступінь відповідності природоохоронної інфраструктури обсягами споживання

навколишнього середовища;
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–ступінь екологізації системи життєзабезпечення міста.
Оцінка екологічної ситуації виходить з аналізу відповідності системи розселення, що склалася,
вимогам і обмеженням, які визначаються природними особливостями системи життєзабезпечення
міста; із аналізу відповідності допустимої здатності території фактичній навантаженості; із аналізу
збитків, нанесених природі і людині забрудненням.
Інформацію за демографічним напрямком дослідження системи життєзабезпечення міста
можна згрупувати за такими модулями:
–демоекономічна структура;
–статевовікова характеристика;
–стан здоров'я;
–освітньо-професійна структура;
–конкурентна здатність робочої сили;
–професійно-кваліфікаційний рівень;
–мобільність трудового потенціалу (сезонна, маятникова міграція, еміграція);
–рівень споживання;
–мотивація праці (рівень доходів);
–зайнятість;
–ринок праці;
–соціальний захист населення.

Для оцінки стану системи життєзабезпечення міста використовуємо наступні прийоми:
інтегральну оцінку соціально-економічного стану системи життєзабезпечення міста; структурнопорівняльний аналіз; оцінку розвитку підприємницької діяльності в місті; інтегральну оцінку соціальної
структури системи життєзабезпечення міста; визначення галузевої структури системи
життєзабезпечення міста; аналіз мультиплікатора (модель економічної бази); метод припущень, метод
коефіцієнта розміщення, метод мінімальних вимог [3, с. 69-76]. Особливу значимість у системі
життєзабезпечення міста має задоволення потреб та інтересів населення, оскільки саме вони
виступають рушійною силою дій та вчинків людини, формуючи систему економічних відносин. Ступінь
забезпеченості різних груп населення в місті, за визначенням О. Лук’янченко, окреслюється такими
критеріями, як рівень задоволення матеріальним становищем, роботою і професією, житловими
умовами і можливостями рекреації, послугами охорони здоров'я, становищем у сім'ї [7, с. 56]. З
урахуванням цих критеріїв на базі середньогеометричного зважування значень первинних показників
(середньомісячної заробітної плати, грошових доходів і витрат, споживання та зайнятості),
розрахованих на душу населення, проводиться інтегральна оцінка соціально-економічного стану
системи життєзабезпечення міста [9, с. 312].
Слід зазначити, що в системі критеріїв розвитку міських комплексів в соціально орієнтованої
економіки визначальними є наступні рівні: зайнятості населення; підприємницької діяльності;
відтворення трудового потенціалу; соціальної інфраструктури; екологічної безпеки. Проблема
забезпечення зайнятості населення є ключовою в системі життєзабезпечення міста. Тому для
виявлення тенденцій зміни чисельності та складу населення рекомендується проводити структурнопорівняльний аналіз та відповідну інтегральну статистичну оцінку. Саме ці прийоми дають можливість
виявити природу негативних моментів, пов'язаних із загостренням демографічної ситуації в містах
України. За допомогою картографічного методу визначається рівень безробіття, встановлюється
наявність диспропорції попиту та пропозиції робочої сили, проблеми працевлаштування звільнених
працівників та зміни в динаміці чисельності незайнятого населення.
Ключовою позицією у вирішенні проблем системи життєзабезпечення міста є підприємництво,
яке дає можливість забезпечення і досягнення необхідного інвестиційного потенціалу. Саме
використання інтегральних показників (індексу організації підприємництва, індексу інвестиційної
діяльності та індексу результативності виробництва) дозволяє дати об'єктивну оцінку розвитку
підприємницької діяльності в кожному місті України. Перший з них розраховується на основі таких
первинних показників, як кількість суб'єктів господарювання та кількість суб'єктів, що змінили форму
власності. Другий - обсягу інвестицій в основний капітал, приросту прямих іноземних інвестицій,
величини банківських кредитів, введення в дію основних фондів. Третій - індексу приросту обсягу
промислової продукції, індексу приросту сільськогосподарської продукції, обсягу експорту продукції,
зайнятості населення та середньомісячної заробітної плати.
Важливу роль у підвищенні рівня життя населення відіграє соціальна інфраструктура системи
життєзабезпечення міста, і саме від її розвитку залежать умови проживання людей. Інтегральна оцінка
цих умов проводиться на основі інтегрального індексу комфортності проживання населення. Він
розраховується кумулятивним методом на основі групових індексів розвитку окремих галузей
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житлово-комунальної сфери, а саме: забезпеченості житлом, благоустрою житлового фонду,
споживання комунальних послуг, благоустрою населеного пункту. Слід зазначити, що міста України
відрізняються значною диференціацією за всіма зазначеними позиціями, кожен з них має свої
специфічні проблеми, отже, потрібен особливий підхід до вдосконалення умов життя населення.
В даний час все більш виразно формується концепція необхідності розробки методики соціальноекономічного розвитку міського комплексу, що є основою складання науково-обґрунтованих програм
розвитку міських комплексів. Зараз існують окремі методи і методики, розроблені як українськими, так і
зарубіжними вченими з проблем функціонування і розвитку міських комплексів, однак цим методикам
бракує комплексності та об'єднання окремих методів для досягнення найкращих практичних результатів.
При пошуках оптимальних організаційних структур управління міським комплексом необхідно
виходити з наукових принципів побудови структур управління великими системами, забезпечення
раціонального підпорядкування та наочної координації. При цьому враховуються вимоги існуючого
законодавства щодо функціонування оргструктур, а також беруться до уваги реальні обставини і
специфічні вимоги та можливості кожного конкретного об'єкта.
Висновки з проведеного дослідження. У містах України першочергового вирішення
потребують зміна існуючого порядку фінансування, кредитування, оподаткування і ціноутворення
системи життєзабезпечення; забезпечення збалансованого розвитку міста в ході реалізації програм
реформування житлово-комунального господарства; технічне переоснащення підприємств і
організацій системи життєзабезпечення міста.
На основі аналізу методологічних принципів розвитку міських комплексів можна встановити
конструктивні особливості системи міського комплексу:

–цілісність, сприйняття цілого як сукупності його частин;
–відношення з зовнішнім середовищем і ієрархічність організації;
–цілісність функціональних елементів;
–цілеспрямованість - розвиток, еволюція, адаптація.

Тому важливими передумовами рівноважного функціонування міського комплексу, на думку
автора, є узгодженість розвитку найбільш важливих елементів; рівнозначність всіх функціональних
елементів оскільки в системі міського комплексу не може бути «вищих» і «нижчих» функцій, а також
домінування місць активізації діяльності населення і зв'язків, що виникають між ними.
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Анотація
Розглянуто основні характеристики міському комплексу, як особливого виду складних
динамічних систем. Визначено характерні ознаки міського комплексу. Подано авторське бачення
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системи управління функціонально-просторовим розвитком міських комплексів. Охарактеризовані
складові оцінки і оптимізації системи життєзабезпечення міста та передумови рівноважного
функціонування міського комплексу.
Ключові слова: місто, міський комплекс, соціально-економічна система, стратегії розвитку.
Аннотация
Рассмотрены основные характеристики городского комплекса, как особого вида сложных
динамических систем. Определены характерные признаки городского комплекса. Представлено
авторское видение системы управления функционально-пространственным развитием городских
комплексов. Охарактеризованы составляющие оценки и оптимизации системы жизнеобеспечения
города и предпосылки равновесного функционирования городского комплекса.
Ключевые слова: город, городской комплекс, социально-экономическая система, стратегии
развития.
Annotation
The main characteristics of the urban complex, as a special type of complex dynamic systems. The
characteristic features of the urban complex. Presented the author's vision of the management of functional
and spatial development of urban complexes. Characterize components and optimize the life support system
of the city and the equilibrium conditions of functioning urban complex.
Key words: city, urban complex, socio-economic system, development strategy.
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. В умовах змін політичного і соціального середовища актуалізується
проблема становлення адекватної системи державного регулювання, здатної ефективно реагувати на
виклики зовнішнього середовища, стає очевидною необхідністю розробка збалансованої системи
показників і критеріїв оцінювання ефективності діяльності органів державної влади в цілому та
державного регулювання ринкових процесів зокрема.
Оскільки доцільність регулювання економічних процесів як способу втручання держави в
ринковий механізм базується саме на показниках ефективності реалізації такого регулювання, то
об’єктивно обґрунтованою є потреба розробки методології оцінювання ефективності. Результатом
такого оцінювання повинно стати визначення параметрів формування ефективних механізмів
державного регулювання економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективності державного регулювання
економічних процесів, ролі та місця держави у ринкові економіці присвятили свої праці багато
вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема: Е. Аткінсон, М. П. Браун, Дж. М. Вернон, В. К. Віскузі,
Дж. Е. Гарингтон, Дж. В. Гельмут, С. Зеленський, І. Кірцнер, Ф. Кюндлонд, І. Михасюк, Р. Мюррей,
Т. Никифоров, І. Палаткі, Е. Прескотт, Е. Тейт, С. Чистов та ін. Проте невирішеним повною мірою
залишається завдання формування ефективних підходів оцінювання ефективності державного
регулювання.
Постановка завдання. Метою статті є формування теоретичної концепції оцінювання
ефективності державного регулювання економічних процесів на основі теорії ігор.
Виклад основного матеріалу дослідження. В основу оцінювання ефективності регулювання
доцільно покладати метод зіставлення вигод і витрат окремих суб’єктів ринку від здійснення
конкретного заходу регулювання. Адже вжиття заходів регулювання ринку – це завжди компроміс між
втратами одних суб’єктів та вигодами інших. Г. Беккер, зокрема, стверджує, що «зважування
економічних вигод і витрат відіграє надзвичайно важливу роль під час прийняття рішень і проведення
заходів соціального характеру» [1]. Найбільш методологічно обґрунтованим називають підхід до
оцінювання регулювання на основі аналізу вигід і витрат сучасні зарубіжні науковці та практики. На це,
зокрема, вказують В. К. Віскузі, Дж. М. Вернон та Дж. Е. Гарингтон [2]. Аналогічну методику
використовує Секретаріат Ради Скарбниці Канади для оцінювання доцільності державних проектів та
регуляторних актів.
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В цілому будь-яке регулювання призводить до обмеження конкуренції і, найчастіше,
сприймається як негативне явище. Проте, однозначність такого тлумачення наслідків регулювання не
відрізняється прогресивністю. Нині для оцінювання ефективності регулювання необхідно визначати не
лише вигоди чи витрати окремих суб’єктів ринку, але й усього суспільства. Та й однозначно
стверджувати, що конкуренція сама по собі є вигодою для суспільства, не можна.
Витрати (Zi), що супроводжують процес регулювання мають, комплексний характер, оскільки
об’єднують явні та неявні (приховані) витрати. Явні витрати – це ресурси, необхідні для реалізації
механізму регулювання цін. В дану групу витрат доцільно відносити фінансові ресурси, які
виділяються безповоротно з бюджету на реалізацію методів, зокрема, цінового субсидіювання
виробників продукції, компенсації податкових й інших пільг тощо. Величину цих витрат досить легко
визначити за даними про видатки бюджету на здійснення відповідних заходів.
До неявних витрат доцільно відносити втрати окремих суб’єктів та суспільства в цілому від
обмежень, що накладає державне регулювання на ринкове середовище. Це, зокрема, недоотримані
прибутки виробників відповідної продукції внаслідок обмеження їх рівня рентабельності, тарифних,
митних обмежень тощо. До неявних витрат доцільно віднести й додаткові витрати покупців на
споживання за цінами, вищими від рівноважних. Величина неявних витрат не піддається розрахунку
на основі фактичних даних, оскільки стосується прогнозних умовних величин (витрат, які були б
здійсненні споживачами, або величини прибутків, які були б отримані виробниками, за умови, що
ситуація на ринку була б іншою, ніж при застосуванні існуючого або прогнозованого механізму
державного регулювання). Досить важко розрахувати величину неявних витрат й через методи
математичного прогнозування, оскільки точну модель реальності сформувати неможливо.
Крім того, регулювання пов’язане із значними витратами фінансових ресурсів на інформаційне
та кадрове забезпечення, створення системи оперативного реагування на зміни середовища тощо.
Проте, вважаємо за можливе виключити дані витрати з розрахунку ефективності, оскільки величина їх
не залежить або майже не залежить від механізму регулювання економічних процесів. Витрати на
дослідження ринку завжди супроводжують ринковий процес, незалежно від того чи будуть прийматися
рішення щодо застосування тих чи інших методів регулювання цін.
З. Річард та Г. Маккарді стверджують, що «правильна нормативна теорія в сфері державного
регулювання повинна ґрунтуватися на принципі трансакційних витрат, і її практичне застосування вимагає
насамперед поглиблених емпіричних досліджень. Найважливіше емпіричне питання у цьому зв’язку
звучить так: які чисті вигоди (якщо вони є) від будь-якого конкретного інституційного рішення?» [3].
Вигоди – це очікувані позитивні результати реалізації механізму державного регулювання.
Оскільки вигода – це те, що дає добрі результати, якийсь прибуток, зиск, позитивний ефект, то
елементами, які визначають вигоди (Vi) від застосування певних методів державного регулювання
можуть бути: збільшення виробництва або споживання товарів, зменшення витрат на споживання та
виробництво (збільшення альтернативних витрат), зростання доходів населення від створення нових
робочих місць через підтримку певного виробництва державою, збільшення відрахувань до
бюджетних та позабюджетних фондів тощо.
О. Кілієвич та О. Мертенс зазначають, що після складання переліку усіх вигод і витрат за
рішенням необхідно їх оцінити у грошовому вимірі [4]. Проте здійснити вартісну оцінку усіх вигод та
витрат від державного регулювання економічних процесів не лише досить складно, а й за деякими
елементами неможливо. Зокрема, вартісна оцінка вигоди від зупинки стрімкого падіння цін
обчислюється сумою можливих втрат споживачів від подальшого зростання.
Враховуючи той факт, що вигоди – це результати застосування відповідного механізму
регулювання, а останні можуть оцінюватися не лише економічними параметрами, а й соціальними та
політичними, то вигоди від застосування державного регулювання економічних процесів доцільніше
визначати через невартісні фактори. Так, у посібнику з аналізу вигід і витрат, розробленому
Секретаріатом Ради скарбниці Канади зазначається, що методологія «вигід і витрат» може допомогти
у розрахунках цінності нематеріальних вигод для населення [5]. Тому оцінювання ефективності
державного регулювання економічних процесів можна проводити з використанням показників
вагомості елементів вигод і витрат. Для цього кожному елементу вигод на основі методу експертних
оцінок необхідно присвоїти коефіцієнт вагомості таким чином, щоб загальна сума зазначених
коефіцієнтів для елементів становила 1. Відповідні дослідження необхідно провести й щодо елементів
вигод. У підсумку експертного дослідження повинна виконуватись рівність:

∑ ВИГі ∑ ВТРі
Кв

=

Кв

=1

(1)

У табл. 1 подані пропоновані коефіцієнти вагомості елементів витрат і вигод, пов’язаних, наприклад,
із державним регулювання цін на продовольчу продукцію. Перевагу у присвоєнні вищих коефіцієнтів
вагомості доцільно надавати тим елементам вигод і витрат, які сприяють підвищення принципу
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справедливого розподілу в суспільстві, над принципом ефективного розподілу. Така позиція ґрунтується
на моделі регулювання Стиглера–Пельцмана, яка визначає, що регулювання, найімовірніше, буде
зміщене в бік тих зацікавлених груп, які краще організовані (і, отже, здатні результативно забезпечити
необхідну політичну підтримку) й отримують більшу вигоду від ухвалення сприятливого законодавства [6].
Найкраще організованою групою суб’єктів продовольчого ринку є виробники харчових продуктів. Вони
здатні отримати вигоди від регулювання шляхом можливості кращого пристосування до зовнішніх умов.
Найменш захищеною групою суб’єктів продовольчого ринку є населення, оскільки не має можливості
сформувати зацікавлені групи, які визначатимуть напрямок регулювання. З цієї позиції в основу ідеології
регулювання цін необхідно закладати критерій первинності забезпечення інтересів найменш захищеної
групи суб’єктів продовольчого ринку – населення.
Таблиця 1
Коефіцієнти вагомості елементів вигод і витрат від функціонування механізму
регулювання цін на продовольчому ринку
Вигоди
елемент
зростання показника енергетичної цінності
споживання вище від порогового значення
зменшення
частки
витрат,
що
використовуються
населенням
на
продовольче споживання
зростання доходів населення від створення
нових робочих місць
збільшення відрахувань до бюджетних та
позабюджетних фондів

Витрати
Кваг

елемент
фінансові
ресурси,
які
безповоротно з бюджету
недоотримання
прибутків
продовольчої продукції

0,3
0,2

Кваг
виділяються
виробниками

додаткові витрати населення на споживання
харчових продуктів за цінами, вищими від
рівноважних

0,3
0,2

0,5
0,2

0,3

Держава повинна втручатися в діяльність ринку тільки в тому випадку, коли вигоди від
застосованих заходів перевищують витрати. Не існує простого «діагностичного інструмента», який дає
можливість із впевненістю говорити про перевищення вигод від втручання над витратами за цілою
низкою проблем. Емпірично ж дослідження дає змогу аналітику визначити конкретні витрати для
кожного окремого випадку.
Враховуючи це, вважаємо, що приймати рішення на користь використання того чи іншого методу
регулювання цін доцільно лише у разі, якщо виконуються нерівності:
Кв виг

≥

0,3;
(2)

ЧВ > 0

Державне регулювання можна вважати ефективним, у разі, якщо чисті вигоди (ЧВ) від його
застосування (різниця між коефіцієнтом вагомості вигод і витрат) є позитивними, а сумарна вагомість
елементів вигод від застосування конкретних методів регулювання є більшою (рівною) за 0,3.
Якщо ж достатньо об’єктивно оцінити вигоди і витрати застосування конкретного методу
регулювання неможливо, потрібно обмежити використання прямих методів регулювання економіки,
тобто приймається рішення про дерегуляцію цін, тоді величина витрат піддається строго
математичному розрахунку, що дозволяє зіставити її з аналогічним показником вигод. Такий висновок
збігається із поглядами вчених про те, що «там, де не вистачає об’єктивних даних, слід, як правило,
утримуватись від надмірного державного втручання» [7].
Параметрична оцінка наслідків застосування окремих елементів державного регулювання дає
можливість сформувати оптимальну стратегію поведінки економічних суб’єктів. Для її окреслення
доцільним є застосування основних елементів теорії ігор, адже взаємодію декількох суб’єктів, які
функціонують в одному економіко-правовому полі, можна віднести до інтерактивної гри. На
правомірність такого підходу вказує, зокрема, В. Мортіков [8].
Дані, застосовувані для аналізу методів та механізмів державного регулювання, будуть
відрізнятися залежно від сфер аналізу, проте загальний підхід та етапи є однаковими для усіх
випадків аналізу. Для прикладу із регулюванням цін на продовольчу продукцію, відповідний аналіз
доцільно проводити за представленою нижче схемою.
Вибір оптимальної стратегії поведінки суб’єкта регулювання ґрунтується на аналізі інтересів
двох груп гравців (N = 2): носіїв пропозиції продовольчих товарів (представники усіх п’яти рівнів
продовольчого ринку, які умовно об’єднано під назвою «підприємство») та держави. Кожній із
зазначених груп гравців відповідає два можливих варіанти дії Аі, (і=N): збільшувати або не
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збільшувати обсяг своїх інтересів. Оскільки об’єктом регулювання виступає ціна, то елементом
інтересів «підприємства» виступає підвищення або не підвищення цін реалізації продовольчої
продукції на кожному рівні продовольчого ринку. Елементом інтересів держави виступає регулювання
або нерегулювання цін на продовольчому ринку адміністративними методами. Корисність кожного з
гравців можна визначається цільовими параметрами максимізації продовольчої безпеки країни.
Оскільки регулювання цін на продовольчому ринку передбачає ведення переговорів та
наявність зобов’язань між учасниками, то відповідна гра відноситься до кооперативних. Важливим
аспектом розробки оптимальної стратегії кооперативної гри є розуміння точок зору контрагентів та
виведення висновку щодо реакції кожного з учасників на дії іншого. Оскільки дії держави є реакцією на
дії «підприємства», то розглядувана ситуація прийняття рішень щодо регулювання цін на
продовольчому ринку відноситься до послідовної гри. «Підприємство» приймає рішення щодо
підвищення цін лише на основі екзогенних змінних. З цієї позиції необхідним є забезпечення умов, за
яких кожен з учасників ринку має точну та достовірну інформацію про заходи держави у відповідь на
зростання ціни на будь-якому з рівнів продовольчого ринку.
Для оцінювання ефективності державного регулювання цін на продовольчому ринку з
використанням інструментарію теорії ігор здійснено оцінку виграшів кожного з учасників при прийнятті
ним відповідної стратегії. Величину виграшу розрахуємо через відповідні значення коефіцієнтів
вагомості, що представлено у табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок виграшу держави та «підприємства» від запровадження сформованого
механізму регулювання цін

Держава

«Підприємство»

Суб’єкт
ринку

Стратегія
Підвищувати ціни

Не підвищувати ціни

Регулювати ціни
Не регулювати ціни

Елементи виграшу(+)/програшу(–)

Сума
виграшу(+)/програ
шу(–)

Отримання прибутку + нові робочі місця +
збільшення відрахувань до бюджету

0,2 + 0,3 + 0,2 = 0,7

Недоотримання прибутку + зниження відрахувань
+ скорочення інвестицій (нестворення нових
робочих місць)

– 0,2 – 0,2 – 0,3 = –
0,7

Зростання енергетичної цінності споживання +
зниження продовольчої доступності
Зниження енергетичної цінності споживання +
зростання продовольчої доступності + додаткові
витрати населення на споживання

0,3 + 0,2 = 0,5
– 0,3 – 0,2 – 0,3 = –
0,8

Отримані дані щодо кількісного виміру виграшів (програшів) економічних суб’єктів від
застосування окремих методів державного регулювання цін дають можливість нам визначити
оптимальну стратегію їх поведінки.
Із представленого у табл. 2 набору ймовірних результатів поведінки випливає, що
«підприємству» слід дотримуватись стратегії підвищення ціни у відповідь на негативну зміну
екзогенних факторів середовища (виграш становить 0,7 проти програшу (– 0,7) у разі непідвищення
цін), а державі у відповідь застосовувати адміністративні методи регулювання цін – виграш 0,5 проти
програшу (– 0,8) у разі нерегулювання цін (табл. 3). Такі стратегії є домінуючими для кожного гравця.
Таблиця 3
Вибір оптимальної стратегії поведінки суб’єктів продовольчого ринку
Держава

«Підприємство»

регулювати ціни
0,7
0,5

підвищувати ціни

не регулювати ціни
0,7
– 0,8

– 0,7
не підвищувати ціни

– 0,7
0,5
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За умови, що учасники ринку дотримуватимуться домінуючих стратегії, продовольчий ринок
буде перебувати у рівновазі (рівновазі за Нешем), а вибрані стратегії будуть стабільними і
забезпечуватимуть стратегію максиміну. Проте, їх дотримання може стати причиною безперервного
зростання цін на продовольчому ринку. Для зниження такої ймовірності необхідним є застосування
«компромісної гри», яка на практиці повинна реалізовуватись через проведення переговорів щодо
стратегій формування цін між державою та продавцями. Реалізація такого підходу у вітчизняній
практиці державного регулювання здійснюється через укладання меморандуму між державою та
виробниками. Тому необхідним є впровадження системи щорічного укладання меморандумів щодо цін
на основні групи товарів, в яких будуть визначатися основні параметри зростання цін, обсягів
виробництва та реалізації, а також можливі заходи підтримки та обмеження доходів виробників.
Висновки з проведеного дослідження. Державна регуляторна політика буде забезпечувати
досягнення стратегічних цілей суспільства лише у тому випадку, якщо рішення щодо застосування
окремих її елементів ґрунтуватимуться на розрахунку доцільності, зокрема показників ефективності
застосування конкретних методів регулювання економічних процесів. Одним із шляхів вирішення
проблеми числових розрахунків відповідних показників є використання теорії ігор у поєднанні із
підходом оцінювання на основі співставлення вигод і витрат. Комплекс пропонованих заходів
оцінювання є гнучким та адаптивним, що визначає можливість його застосування для аналізу будьякої системи прийняття регуляторних рішень.
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Анотація
У статті досліджено підходи до оцінювання ефективності державного регулювання
економічних процесів. Сформовано концепцію оцінювання ефективності на основі підходу
співставлення вигод і витрат із застосуванням елементів теорії ігор. Визначено засади
формування стратегії поведінки держави та підприємців в умовах дестабілізації ринків.
Ключові слова: державне регулювання; вигоди та витрати; оцінювання ефективності;
стратегія поведінки.
Аннотация
В статье исследовано подходы к оцениванию эффективности государственного
регулирования экономических процессов. Сформирована концепция оценивания эффективности на
основе подхода сопоставления выгод и расходов с применением элементов теории игр.
Определенно принципы формирования стратегии поведения государства и предпринимателей в
условиях дестабилизации рынков.
Ключевые слова: государственное регулирование; выгоды и расходы; оценивание
эффективности; стратегия поведения.
Annotation
The evaluation of efficiency of government control of economic processes is investigated in the article.
Conceptions of evaluation the efficiency on the basis of approach to comparison the benefits and charges
with the use of elements of game theory are formed. Principles of forming the behavior state and
businessmen strategy in the conditions of destabilization markets are determined.
Key words: government control; benefits and charges; evaluation of efficiency; strategy of behavior.
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ:
ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ПІДХІД
Постановка проблеми. В національному господарстві нашої держави здійснюється
Президентська Програма економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». В державній соціальній політиці головним
цільовим орієнтиром цих реформ є підвищення стандартів життя населення завдяки вирішенню
існуючих проблем медичного обслуговування, пенсійного страхування, системи освіти та соціальної
підтримки [1].
В кожній з програм реформ визначені її мета й завдання, кроки й заходи за етапами здійснення,
очікувані значення індикаторів успіхів та інше.
Результативність та ефективність економічних реформ залежать, насамперед, від
організаційного механізму їх реалізації, дієвість якого повинна забезпечуватись відповідними
обсягами фінансових ресурсів на різних рівнях державного управління [2].
В сучасних умовах органи законодавчої та виконавчої влади покликані своєчасно організовувати
розробку та впровадження необхідного нормативно-методичного забезпечення здійснення реформ і в
контексті предмета статті – керуватись нормативами фінансового забезпечення органічних складових
соціально-економічного розвитку кожного суб’єкту господарювання, регіонів та держави в цілому. При
цьому фінансова безпека розвитку стане характеризувати рівень планового або фактичного
фінансового забезпечення нормативних значень фінансування усіх складових соціальноекономічного, зокрема, людського розвитку на усіх рівнях державного управління [3-6].
В загальному вигляді стан фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку за
нормативами протягом базового, фактичного та планового періоду можна буде розглядати та
визначати як:
по-перше, стійкий – фінансового забезпечення достатньо для здійснення розширеного
відтворення потенціалу соціально-економічного розвитку;
по-друге, критичний – фінансового забезпечення вистачає тільки для здійснення простого
відтворення потенціалу соціально-економічного розвитку;
по-третє, кризовий – фінансового забезпечення недостатньо для здійснення простого
відтворення потенціалу соціально-економічного розвитку;
по-четверте, катастрофічний – фінансове забезпечення не змінює на позитивну негативну
динаміку відтворення потенціалу соціально-економічного розвитку.
Фінансова безпека розвитку за станом фінансового забезпечення соціально-економічного
розвитку суб’єктів господарювання, регіонів і держави – стійкий, критичний, кризовий та
катастрофічний – буде визначатися пороговими значеннями обсягів фінансових ресурсів, що
забезпечують фінансову самостійність у вирішені завдань розвитку на різних рівнях державного
управління. Одночасно ці порогові значення стануть індикаторами наявності загроз фінансовій
безпеці. При цьому під загрозами фінансової безпеки розуміються передумови недофінансування
складових соціально-економічного розвитку або недофінансування переходу від простого до
розширеного відтворення його потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові школи українських вчених з проблем
фінансової безпеки в якості об’єкта своїх досліджень використовують, в першу чергу, в сфері
економіки – національне господарство в цілому, а в сфері політики та права – державу.
Так, Н. Я. Кравчук визначає, що фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів на
усіх рівнях фінансових відносин; певний рівень незалежності, стабільності і стійкості фінансової
системи країни в умовах впливу на неї зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, що складають
загрозу фінансовій безпеці; здатність фінансової системи держави забезпечити ефективне
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функціонування національної економічної системи та стабільне економічне зростання (курсив
авторів статті) [7, с. 479].
Крім того, Н. Я. Кравчук відокремлює фінансову безпеку людини, розуміючи під нею «такий стан
життєдіяльності громадянина, при якому забезпечується правовий та економічний захист його
життєвих інтересів, дотримуються конституційні права. Забезпечується гідний і якісний рівень життя
незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. При цьому функцією держави є забезпечення
певних соціальних стандартів і соціальних гарантій, зокрема мінімального розміру заробітної плати і
пенсії на такому рівні, щоб працездатній людині достатньо було цих коштів на створення і утримання
сім’ї, а пенсіонеру – на достойну старість» (курсив авторів статті) [7, с. 482].
А. І. Сухоруков висвітлює поняття фінансової безпеки як захищеність інтересів держави у
фінансовій сфері або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної систем, що гарантує
спроможність держави ефективно формувати, зберігати від надмірного знецінення та
раціонального використовувати фінансові ресурси для забезпечення її соціально-економічного
розвитку і обслуговування її фінансових зобов’язань (курсив авторів статті) [8].
О. Д. Ладюк підкреслює, що «Під фінансовою безпекою держави розуміють захищеність
інтересів держави у фінансовій сфері, або такий стан бюджетної, податкової та грошово-кредитної
системи, який гарантує здатність держави формувати, зберігати від надмірного знецінення і
раціонально використовувати фінансові ресурси держави для забезпечення соціально-економічного
розвитку та обслуговувати фінансові зобов’язання» (курсив авторів статті) [9, с. 17].
В наведених положеннях фінансова безпека одночасно відображена як з позиції «управління
системою», так і з позиції «управління процесами». Але, виходячи з предмету даної статті, об’єктом
дослідження фінансової безпеки розвитку, як рівня фінансової забезпеченості, стають процеси
соціально-економічного та людського розвитку суб’єктів господарювання, регіонів та держави.
Тобто доцільно зробити перехід в розгляді фінансової безпеки розвитку (в порівнянні з
фінансовою безпекою держави) від методології дослідження та визначення складових «управління
системами» до методології дослідження та визначення складових «управління процесами».
В контексті розгляду відтворювального підходу до дослідження фінансової безпеки розвитку
слід відмітити наукові доробки українського дослідника О. І. Ревака й російського дослідника
Д. І. Мацкуляка.
Так О. І. Ревак, розглядаючи фінансову безпеку взагалі, наголосив наступне: «Під фінансовою
безпекою розуміють такий динамічний стан фінансових відносин, при якому створювалися сприятливі
умови та необхідні ресурси для розширеного відтворення, економічного зростання та підвищення
життєвого рівня населення, удосконалення національної фінансової системи для успішної протидії
внутрішнім та зовнішнім факторам дестабілізації фінансового стану в державі» (курсив авторів
статті) [10, с. 7].
Д. І. Мацкуляк поняття фінансової безпеки характеризує «… совокупностью общественноэкономических отношений между экономическими субъектами внутри страны и с внешним миром по
поводу их расширенного воспроизводства на основе формирования и использования фондов
денежных средств в ходе реализации интересов, поддержания стабильности государства; его
экономической и технологической независимости, устойчивости по отношению к возможным угрозам;
защиты общества в целом, его отдельных членов, семей и социальных слоев, удовлетворения их
потребностей» (курсив авторів статті) [11].
Серед рекомендаційного та нормативно-методичного забезпечення визначення фінансової
безпеки, як провідної складової економічної безпеки держави, слід відмітити Методику розрахунку
рівня економічної безпеки України, яка була затверджена Наказом Міністерства економіки України від
02.03.2007р. № 60. Відповідно до цієї Методики: «Фінансова безпека – це такий стан бюджетної,
грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання» (курсив
авторів статті) [12].
Наведене визначення фінансової безпеки також орієнтує дослідників на використання
відтворювального підходу до визначення її сутності та складових в процесах простого
(функціонування системи) та розширеного відтворення (економічне зростання).
Слід підкреслити, що економічна категорія «фінансова безпека розвитку» є органічною,
провідною складовою категорії «фінансова безпека держави». Використання в державному управлінні
властивостей економічної категорії «фінансова безпека розвитку» дозволить забезпечити розв’язання
проблем фінансової безпеки національного господарства як системи в цілому. Тому об’єктивно
необхідним є першочергове розкриття суті та змісту поняття «фінансова безпека розвитку».
Постановка завдання. Вирішення стисло розглянутої наукової проблеми фінансової безпеки
соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку бачиться у використанні відтворювального підходу
до визначення фінансової безпеки розвитку на основі використання категоріального апарату
системної методології «управління процесами».
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В зв’язку з цим мета статті - розкрити сутність та складові фінансової безпеки соціальноекономічного розвитку в цілому та людського розвитку, зокрема; їх якісний аналітичний та кількісний
статистичний вимір; класифікацію системи показників, індикаторів та факторів, а також критерію
фінансової безпеки розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Принципи сталого розвитку держави визначені
положеннями Концепції сталого розвитку людства, науковою базою якої є Концепція ноосфери, яку
запропонував академік В. І. Вернадський ще на початку ХХ століття, і суть якої полягає в обов’язковій
узгодженості людського (тобто соціального), екологічного і економічного розвитку таким чином, щоб
від покоління до покоління не зменшувалась якість і безпека життя людей, не погіршувався стан
довкілля і відбувався соціальний прогрес.
Органічною складовою Концепції сталого розвитку в глобальному та національному вимірі є
Концепція людського розвитку, яку Україна першою з держав Центральної та Східної Європи, а також
серед країн членів СНД прийняла як основу цивілізаційного прогресу.
В передмові Науково-практичного коментаря до оновленого Бюджетного кодексу України (2010
р.) наголошено, що цільовими показниками соціально-економічного розвитку регіону, як і
національного господарства в цілому, є показники рівня, стандарту і якості життя населення. Саме
вони з найбільшою змістовною адекватністю відображають соціальну спрямованість всіх змін, що
проводяться в регіоні [2, с. 15-16].
Рівень життя – це комплексний показник, що характеризує досягнуте задоволення
матеріальних і духовних потреб людини і суспільства в цілому, відображаючи в кінцевому результаті
добробут населення. При чому структура матеріальних і духовних потреб людини адекватна структурі
людської діяльності початковим моментом і метою якої є їх задоволення.
Стандарт життя – це соціально прийнятий норматив рівня життя. У ряді держав існують
офіційні певні стандарти життя і, крім того, кожна соціальна група і спільність та навіть кожна людина
має свій власний суб’єктивний стандарт. Стандарт життя також змінюється із часом, але ця зміна
відбувається дискретно у міру якісної зміни соціально-економічної системи.
Якість життя - це співвідношення рівня життя та прийнятого стандарту. Цей критерій показує
ступінь задоволення потреб, а оскільки потреби виникають тільки за наявності потенційних
можливостей (не можна бажати того, чого не знаєш), то якість життя фактично відображає рівень
рівноваги соціально-економічної системи і характеризує рівень соціальної напруги.
В ідеальному варіанті бюджетного механізму збалансованого управління сталим розвитком
держави на основі національної системи цінностей управління соціально-економічним розвитком
суб’єктів господарювання, регіонів та держави в цілому повинне здійснюватись на основі цільової
функції, яка є індикатором якості життя. Тобто, реально досяжна на певному тимчасовому інтервалі
зміна значень показників якості життя, виходячи з соціально-економічного стану суб’єктів
господарювання, регіонів та держави в цілому, їх позицій в зовнішньому середовищі і прийнятій
стратегії розвитку в умовах глобалізації.
Виходячи з цих положень, в Науково-практичному коментарі до Бюджетного кодексу України
запропоновано розробляти Національну та регіональні Програми людського розвитку, які повинні
стати центральними в коротко-, середньо- та довгостроковому періодах програм, прогнозів та планів
соціально-економічного розвитку, а також серед бюджетних програм на загальнодержавному та
регіональних рівнях державного управління.
Виходячи з суті та змісту відтворювальних процесів, до факторів фінансової безпеки розвитку
слід віднести:
− адекватність формування обсягів фінансових ресурсів кожного рівня державного управління
економічному кругообігу загальнодержавних, галузевих, територіальних та індивідуальних
відтворювальних процесів;
− структура, планові та фактичні обсяги фінансових ресурсів та їх співвідношення з
нормативами за складовими соціально-економічного розвитку;
− порядок формування валового внутрішнього продукту (ВВП) національної економіки, валової
доданої вартості (ВДВ) регіону та валового доходу (ВД) суб’єктів господарювання. В системі
національних рахунків ВВП дорівнює загальній сумі ВДВ регіонів з урахуванням сальдо непрямих
податків і субсидій.
Досягнення гармонізації та синхронізації відтворення у просторі та часі на загальнодержавному,
галузевому, територіальному та індивідуальному рівнях є критерієм фінансової безпеки розвитку.
В Україні визначені узагальнюючі індикатори 9 основних аспектів людського розвитку:
демографічний розвиток, розвиток ринку праці, матеріальний добробут населення, умови проживання
населення, рівень освіти населення, стан та охорона здоров’я, соціальне середовище, екологічна
ситуація, фінансування людського розвитку.
Наведені аспекти, будучи ознаками визначення відповідних підпрограм Програм людського
розвитку на держаному та місцевому рівнях адміністративно-територіального устрою держави можуть
слугувати індикаторами фінансової безпеки розвитку.
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Фінансова складова людського розвитку більше, ніж інші, характеризує цільову спрямованість
державної соціальної та регіональної політики. Для характеристики цього аспекту при підготовці
Національного звіту про людський розвиток в Україні (з 1995 р.) та аналітичних матеріалів
«Регіональний людський розвиток» (з 1999 р. за адміністративно-територіальним устроєм держави –
24 області, АР Крим, м. Київ, м. Севастополь) було сформовано перелік показників, що
характеризують обсяг соціальних витрат державного та місцевих бюджетів, їх структуру та
трансферти:
− видатки бюджетів на освіту, грн. на одну особу;
− видатки бюджетів на охорону здоров’я, грн. на одну особу;
− видатки бюджетів на соціальний захист, грн. на одну особу;
− трансферти державного бюджету до місцевих, грн. на одну особу;
− питома вага видатків на освіту в сукупних соціальних видатках бюджетів, %;
− питома вага видатків на охорону здоров’я в сукупних соціальних видатках бюджетів, %;
− питома вага видатків на соціальний захист в сукупних соціальних видатках бюджетів, %;
− співвідношення трансфертів державного бюджету з соціальними витратами місцевих
бюджетів.
Організація бюджетування кожного з аспектів людського розвитку стане базою більш повного
міжгалузевого та міжрівневого фінансування людського розвитку в широкому розумінні. Це початок
нового етапу вдосконалення фінансового забезпечення людського розвитку тому, що при планових
розрахунках до цього часу розглядались обсяги видатків державного і місцевих бюджетів тільки на
освіту, охорону здоров’я та соціальний захист і соціальне забезпечення населення.
Основними джерелами фінансування соціально-економічного та людського розвитку, які
одночасно можна вважати провідними складовими фінансової безпеки розвитку, є:
1) державний та місцеві бюджети;
2) кредити комерційних банків;
3) вітчизняні та іноземні інвестиції.
Фінансування розвитку з державного та місцевих бюджетів в умовах економічних криз повинно
забезпечувати, як мінімум, просте відтворення соціально-економічного потенціалу, а фінансування
розвитку за рахунок кредитів банку та інвестицій – розширене відтворення. Таким чином, наявним є
зв’язок між фінансовою та бюджетною й банківською безпекою.
Тобто, співфінансування соціально-економічного та людського розвитку стає змістом фінансової
безпеки розвитку, який відображає фінансові відносини між суб’єктами господарювання, регіонами та
державою. Матеріальною основою цих відносин є фінансові ресурси. Тому доцільно, щоб друге та
третє джерело фінансування соціально-економічного та людського розвитку використовувалися на
створення нової матеріально-технічної бази соціальної інфраструктури регіонів та держави, що
забезпечить впровадження інновацій.
В передмові Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України підкреслено, що
збалансоване управління сталим розвитком держави на основі системи національних цінностей
передбачає в майбутньому визначення того, щоб видатки на утримання і відтворення матеріальної
бази соціальної сфери та інфраструктури конкретного регіону забезпечувались власними
фінансовими ресурсами, що акумульовані в місцевому бюджеті, а трансферти з державного бюджету
призначались би в основному для забезпечення єдиних стандартів якості життя населення держави в
різних регіонах.
Тобто, якщо пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку держави, областей, районів,
міст та селищ будуть визначатися згідно Національної та регіональних Програм людського розвитку,
то тоді джерела формування державних і місцевих фінансів повинні визначатись відповідно до
видаткових повноважень органів влади на різних рівнях державного управління в забезпеченні
економічного кругообігу загальнодержавних та територіальних відтворювальних процесів. Тоді
показниками фінансування людського розвитку держави та регіонів (на 100 тис. населення) будуть
суми видатків державного й місцевих бюджетів на кожну складову загальнодержавних і
територіальних відтворювальних процесів [2, с. 20].
Таким чином, виходячи з наведеного, можна надати наступне визначення поняття «фінансова
безпека розвитку» – це такий стан фінансової системи держави, при якому обсягів фінансових
ресурсів достатньо для забезпечення розширеного відтворення потенціалу соціально-економічного
розвитку (в т.ч. людського).
Розвиток теорії бюджетного фінансування соціально-економічного та людського розвитку
призвів до практики розробки фінансових нормативів бюджетної забезпеченості при плануванні
видатків державного та місцевих бюджетів на: державне управління, освіту; охорону здоров’я;
соціальний захист і соціальне забезпечення; культуру і мистецтво; фізичну культуру і спорт.
Забезпечення фінансової безпеки розвитку вимагає додаткового включення до цієї системи
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нормативів також фінансових нормативів бюджетного забезпечення гарантованих послуг житловокомунального господарства та засобів масової інформації.
В передмові Науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України (заключний розділ
V «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення
бюджетного законодавства») рекомендовано розробити основні положення щодо впровадження
відповідальності вищих органів державної і місцевої влади та органів місцевого самоврядування за
недофінансування за нормативами бюджетної забезпеченості Національної програми людського
розвитку та регіональних програм людського розвитку [2, с. 27].
Висновки з проведеного дослідження.
З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
1. Сутність фінансової безпеки розвитку полягає в забезпеченні процесів соціальноекономічного (в т.ч. людського розвитку) об’єктивно необхідними та реально можливими обсягами
фінансових ресурсів.
2. Зміст фінансової безпеки розвитку складають фінансові відносини між суб’єктами
господарювання і регіонами з державою, матеріальною основою яких є фінансові ресурси.
3. Загрози фінансової безпеки розвитку – це наявні передумови втрати фінансової самостійності
на різних рівнях державного управління у вирішенні завдань соціально-економічного (в т.ч. людського)
розвитку.
4. Складовими фінансової безпеки розвитку є джерела формування планових і фактичних
обсягів фінансових ресурсів на різних рівнях державного управління за структурою відтворювальних
процесів та нормативи фінансового забезпечення соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку.
5. Показниками фінансової безпеки розвитку є планові й фактичні обсяги фінансових ресурсів та
їх співвідношення з відповідними нормативами фінансового забезпечення соціально-економічного (в
т.ч. людського) розвитку на різних рівнях державного управління.
6. Факторами фінансової безпеки розвитку є:
− адекватність формування обсягів фінансових ресурсів кожного рівня державного управління
економічному кругообігу загальнодержавних, галузевих, територіальних та індивідуальних
відтворювальних процесів;
− структура, планові та фактичні обсяги фінансових ресурсів та їх співвідношення з
нормативами за складовими соціально-економічного розвитку;
− порядок формування валового внутрішнього продукту (ВВП) національної економіки, валової
доданої вартості (ВДВ) регіону та валового доходу (ВД) суб’єктів господарювання. В системі
національних рахунків ВВП дорівнює загальній сумі ВДВ регіонів з урахуванням сальдо непрямих
податків і субсидій.
7. Індикаторами фінансової безпеки розвитку є ознаки виділення підпрограм Програм,
Прогнозів, Планів і Бюджетів соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку на різних рівнях
державного управління.
8. Критерієм фінансової безпеки розвитку є досягнення гармонізації та синхронізації
відтворювальних процесів у просторі та часі на загальнодержавному, галузевому, територіальному та
індивідуальному рівнях.
9. Основними напрямками подальших наукових досліджень з використанням відтворювального
підходу до розгляду та визначення фінансової безпеки розвитку є:
− обґрунтування нормативів фінансового забезпечення соціально-економічного (в т.ч.
людського) розвитку на різних рівнях державного управління;
− розробка та узгодження взаємопов’язаної системи показників та індикаторів Програм,
Прогнозів, Планів і Бюджетів соціально-економічного (в т.ч. людського) розвитку на різних рівнях
державного управління з показниками та індикаторами заходів економічних реформ;
− визначення та перерозподіл видаткових повноважень між ланками державного управління,
виходячи з джерел формування та нормативів використання фінансових ресурсів в соціальноекономічному (в т.ч. людському) розвитку.
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Анотація
В статті на основі теорії простого та розширеного відтворення викладені вихідні
положення щодо методичного визначення сутності та змістовних властивостей «фінансової
безпеки розвитку» як економічної категорії. Обґрунтована доцільність використання
відтворювального підходу для визначення характеристик фінансової безпеки розвитку
(статистичний вимір; система показників, джерел, індикаторів, факторів і критерію).
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гармонізація, синхронізація, нормативи фінансового забезпечення, джерела, індикатори, фактори,
критерії.
Аннотация
В статье на основе теории простого и расширенного воспроизводства изложены исходные
положения, регламентирующие методическое обеспечение сущности и свойств «финансовой
безопасности развития» как экономической категории. Обоснована целесообразность
использования воспроизводственного подхода для определения характеристик финансовой
безопасности развития (статистическое измерение, система показателей, источников,
индикаторов, факторов, критерия).
Ключевые слова: воспроизводственные процессы, финансовая безопасность развития;
человеческое развитие, гармонизация, синхронизация, нормативы финансового обеспечения,
источники, индикаторы, факторы, критерии.
Annotation
In the article based on theory of simple and extended reproduction initial positions of relatively
methodical determination of essence and rich in content properties of «financial safety of development» are
expounded as to the economic category. Expediency of the use of reproduction approach is reasonable for
determination of descriptions of financial safety of development (statistical measuring, the system of indexes,
sources, indicators, factors, criteria).
Key words: reproductive processes, financial safety of development, human development,
harmonization, synchronization, norms of t he financial providing, sources, indicators, factors, criteria.

32

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 338.24:622.33
Фесенко І.А.,
д.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів,
Донбаський державний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Вітчизняна вугледобувна промисловість, яка є стратегічно важливою для
України та має забезпечувати енергетичну безпеку країни, все ще знаходиться в кризовому стані,
незважаючи на численні спроби її реструктуризації з метою підвищення ефективності функціонування. Як
показала практика, держава виявилася неспроможною ефективно управляти галуззю, і тепер не має
бюджетних коштів на модернізацію та технічне переоснащення виробництва. Державного фінансування
вистачає тільки на підтримання безпеки праці та на часткове покриття витрат виробництва. Тому
подальша реалізація намірів уряду з розвитку галузі та збільшення обсягів видобутку вугілля можлива
лише за умови залучення приватного інвестора. Неодноразово, як основний спосіб привернути
ефективних власників в галузь, розглядалася приватизація вугледобувних підприємств. Але з різних
причин повномасштабна приватизація, яка тепер запланована на 2013 рік, так і не відбулася, а в числі
заходів, спрямованих на поліпшення стану галузі, розглядалася концесія вугільних держпідприємств, яка
теж належним чином не отримала свого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реформування вугільної промисловості та
залучення в галузь приватних інвестиції широкого обговорювалися суспільством. Так, було виловлено
позицію уряду, галузевих аналітиків, фінансових експертів та окремих громадян [1-15].
Cьогодні думки стосовно ефективності того чи іншого варіанту залучення приватних інвестицій в
галузь розділилися, а тому виникає необхідність додаткового розгляду особливостей сучасного етапу
реструктуризації галузі та питань доцільності реалізації намічених намірів.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доцільності та аналіз ефективності
реалізації заходів із залучення у вугільну галузь України приватних інвестицій; надання рекомендацій
щодо удосконалення процесу реструктуризації вітчизняної вугледобувної промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Переважна більшість фахівців пов’язує розвиток
української вугледобувної галузі із залученням в галузь приватних інвестицій. Але на теперішній
момент Урядом так і не прийнято остаточного рішення щодо надання переваги тій чи іншій його
формі. Фахівці пояснюють це тим, що державі вигідніше продати збиткові активи, а привабливі
передати в концесію. Потенційний інвестор же, навпаки, зацікавлений у придбанні перспективних
активів і отриманні на умовах концесії менш якісних [1].
За оцінками фахівців проекту Євросоюзу до 2015 р. в країні не повинно залишитися жодної
шахти у державній власності. Тоді до 2020 р. обсяг видобутку вугілля в Україні зросте за різними
оцінками від 14% до 35% [2].
У 2010 році Уряд представив програму економічних реформ до 2014 року «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», яка включала відповідні наміри.
Головним напрямком реформування галузі розглядалася саме приватизація життєздатних
підприємств галузі та ліквідація безнадійно збиткових.
Однак пізніше плани з реформування галузі змінилися. Вийшов Закон України «Про державноприватне партнерство», та всі вуглевидобувні активи було поділено на чотири групи. До першої
увійшли інвестиційно-привабливі підприємства, які мають бути приватизовані; до другої - шахти, які
можуть розвиватися в умовах державно-приватного партнерства; до третьої - підприємства, які
повинні залишитися в держвласності; до четвертої - шахти, що підлягають ліквідації.
Наміри здійснення масової приватизації вугледобувних підприємств було скасовано та
розпочато процес передачі підприємств в концесію. 18 липня 2011 р. було видано наказ
Міненерговугілля № 300 «Про проведення концесійного конкурсу ДП «Ровенькиантрацит» і ДП
«Свердловантрацит», та 23 листопада 2011 р. підписано Накази № 742 і № 741 про затвердження
результатів та переможців конкурсів з концесії цілісних майнових комплексів державних підприємств
«Ровенькиантрацит» і «Свердловантрацит». На початку 2012 року Постановою КМУ №71 затверджено
перелік об’єктів паливно-енергетичного комплексу права державної власності, які можуть надаватися
в концесію. До нього було включено вже 85 державних підприємств, що становило близько 95% усіх
вуглевидобувних активів держсектора. На понад 40 шахт Донецької та Луганської областей знайшлися
й претенденти, які виявили бажання взяти ці шахти в концесію [3].
В квітні 2012 року прийнято Закон «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» №
4650-VI, який дозволяє продаж всіх акцій вугледобувних підприємств, що належать державі, та який
викликав неоднозначну реакцію з боку фахівців та експертів. Так, поряд з позитивною оцінкою приватизації
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вітчизняних вугледобувних підприємств, визнанням її необхідності та переваг, висловлюється думка, що
це залишить державу зовсім без власності, у тому числі стратегічно важливих об’єктів. В підтвердження
цього наводяться дані, що в результаті масштабної приватизації вугільних шахт у власності держави в
Донецькій області залишиться лише 11 підприємств, а в Луганській - 7. Шахти планують приватизувати до
2015 г., про що КМУ прийняв розпорядження №728-р від 19.09.2012 р. «Про затвердження плану
корпоратизації державних вугледобувних підприємств до 2014 року» [4].
Голова Фонду держмайна А. Рябченко зауважує, що очікувати великих надходжень в держбюджет
від приватизації помилково. Умови приватизації відображають в основному інтереси наближених до влади
потенційних інвесторів, а не інтереси держави та галузі. І це є світовою практикою [5].
Але приватизацію визначено як перспективу розвитку вітчизняної вугільної промисловості. І
тільки реалізація намічених цілей дозволить домогтися стабільності в роботі галузі. А поки, як показує
практика, митарства зі сторони в сторону, непослідовність у визначенні стратегії розвитку вугільної
промисловості створюють на підприємствах галузі атмосферу невизначеності, зростання соціальної
напруги в трудових колективах. Таке управління галуззю не сприяє оздоровленню фінансового стану
шахт – державні вугільні підприємства продовжують накопичувати збитки, амбіційні завдання з
нарощування видобутку породжують проблеми зі збутом, при цьому аварійність на шахтах зростає [6].
Для активізації процесу приватизації у вугільній галузі України та підвищення його ефективності
можна запропонувати на державному і галузевому рівні не розглядати приватизацію шахт як джерело
поповнення державного бюджету. Головною метою приватизації та критерієм успішності її проведення
слід вважати підвищення ефективності функціонування вугледобувних підприємств. Також необхідно
сформувати конкурентний ринок вугілля в Україні та сприяти створенню недержавних вертикальноінтегрованих структур типу «вугілля – кокс - метал» або «вугілля - електроенергія».
Реалізація потенціалу вугільної галузі України значною мірою залежить від успішності
приватизації підприємств. Але експерти вважають, що з визначенням курсу на повномасштабну
приватизацію вугільних держпідприємств у 2013 році, держава не буде повністю відмовлятися від
концесії. Використовуватимуться всі можливі інструменти, передбачені діючим законодавством.
Аналітики впевнені, що по кожному окремому підприємству буде обиратися своя форма державноприватного партнерства. Підприємства, які потребують інвестицій, віддаватимуться за символічною
ціною і на інвестора будуть покладені зобов’язання з розвитку підприємства [7].
На сьогодні серед теперішніх гравців вугільного ринку ще не можливо назвати потенційних
концесіонерів або покупців. Зацікавлена в тому чи іншому активі компанія буде прагнути отримати над
ним контроль в будь-якій формі. Однак дослідники вважають, що лідери ринку будуть найбільш
зацікавлені саме у держшахтах, призначених для передачі в концесію [1].
З точки зору держави цей інструмент вважається експертами компромісним: на відміну від
приватизації, управління активом передається на обмежений термін, його модернізація проводиться в
основному за рахунок приватного інвестора, і значна частина прибутку від його експлуатації
дістається теж йому, що справедливо [8].
Суспільством наміри уряду з передавання в концесію вітчизняних вугледобувних підприємств в
основному були сприйняті позитивно.
Доцільність використання концесії, як способу розвитку підприємств, доводиться і вітчизняною
історією, яка показує, що практично весь Донбас будувався за рахунок концесії, і це може вважатися
позитивним досвідом передачі українських шахт у концесію, незважаючи на те, що було це ще на
початку XIX століття [9].
Перший заступник голови комітету Верховної ради з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки О. Кунченко зазначає, що багато країн, які стикалися з проблемою
відродження вугільної галузі, для цього залучали кошти приватних інвесторів не лише через пряму
приватизацію шахт. Найчастіше більш ефективним виявлявся механізм передачі вугільних підприємств у
концесію, особливо коли йдеться про стратегічно важливі об’єкти. Концесія - це загальносвітова практика.
Серед переваг концесії він виділяє те, що, по-перше, держава отримує більше грошей за об’єкт за
підсумками концесії, ніж від приватизації, по-друге, держава зберігає за собою власність, яку зможе
приватизувати за вигіднішою ціною по закінченні її терміну, або зберігши право власності на об'єкт, може
залучити інвестиції в галузь, по-третє, державі залишається все нове обладнання, яке встановить
інвестор. Отож, на думку О. Кунченка, у сьогоднішній ситуації єдиним інструментом, який дозволить
швидко і на тривалий час залучити інвестиції у вугільні підприємства, є концесія, яка дозволить державі не
тільки отримати надходження до бюджету у вигляді концесійних платежів та податків, а й створити нові
або реконструювати виробничі потужності за рахунок інвестора [10].
Але, в процесі реалізації намірів уряду, аналізуючи укладені концесійні договори на передачу
цілісних майнових комплексів ДП «Ровенькиантрацит» та ДП «Свердловантрацит», слід зазначити, що
держава всі значні удосконалення, які зробить концесіонер, має йому компенсувати. Так, в розділі «Умови
та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень» зазначено, що
«концесієдавець зобов’язаний відшкодувати витрати концесіонера, які концесіонер здійснив під час
проведення поліпшення майна, переданого в концесію у складі об’єкта концесії, грошовими коштами або
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іншим майном, майновими правами за домовленістю з концесіонером чи за рахунок встановлення права
спільної часткової власності з концесіонером на поліпшені об’єкти концесії в частині здійснених
концесіонером поліпшень». Тобто, концесіонер автоматично набуває права власності на об’єкт
поліпшення або отримує грошову компенсацію. Також в договорі оговорено, що «майно, створене,
придбане концесіонером за власні кошти в ході здійснення господарської діяльності при управлінні
(експлуатації) об’єктом концесії на виконання умов договору, є власністю концесіонера, крім майна,
створеного, придбаного концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби у складі
об’єкта концесії». А враховуючи те, що обладнання вугледобувних підприємств зношене на 70-80% і
здійснення ефективної виробничої діяльності можливе за умови його оновлення, то за період дії договору
концесії практично все майно може бути у власності концесіонера.
Концесійний договір містить і положення, в яких зазначається, що «у разі дострокового розірвання
договору в порядку, передбаченому договором або чинним законодавством України, концесієдавець
зобов’язується відшкодувати витрати концесіонера на здійснені поліпшення у спосіб, визначений за
згодою концесіонером, а саме грошовими коштами або майном, майновими правами, протягом 30
календарних днів з моменту розірвання договору». Причин дострокового розірвання договору може бути
багато і в цьому випадку у держави обмежений 30 днями термін на відшкодування витрат концесіонера.
Тому є велика вірогідність, що відшкодування може бути проведено майном або майновими правами, що
також дозволить концесіонеру отримати державне майно у власність.
Думки, що концесія є найбільш швидкий інструмент одержати кошти для розвитку вугільних
держпідприємств, та єдине вирішення проблем для перспективних шахт, які мають стратегічне
значення для держави і не підлягають приватизації, дотримуються й фінансові аналітики Так, концесію
вважають дуже вигідним для держави інструментом, оскільки при концесії держава передає в
тимчасове користування приватному капіталу якийсь національний об'єкт. А після закінчення концесії,
держава замість об’єкта, що простоює, одержує бізнес, який ефективно працює [11].
Аналіз укладених концесійних договорів, зокрема з передачі ДП «Ровенькиантацит» дозволяє
константувати, що після закінчення терміну концесії держава може і не отримати об'єкти концесії у
дієздатному стані, і тим паче як ефективно працюючий бізнес, оскільки договором зазначається, що
«майно, створене, придбане концесіонером за власні кошти в ході здійснення господарської діяльності
при управлінні (експлуатації) об’єктом концесії на виконання умов договору, є власністю
концесіонера… Концесіонер не зобов’язаний створювати нове майно, крім добудови об’єктів
незавершеного будівництва на виконання зобов’язань концесіонера за договором». Тобто, замість
відпрацьованої ділянки, закритої шахти тощо концесіонер не зобов’язаний побудувати нову та
забезпечити звільнених працівників новими робочими місцями.
Незважаючи на те, що у разі припинення або розірвання договору концесії концесіонер
зобов’язаний повернути концесієдавцеві об’єкт концесії у належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в концесію, з урахуванням нормального фізичного зносу; земельні ділянки – відповідно
до умов договору оренди земельної ділянки, у договорах не визначено механізм повернення об’єкта
концесії концесієдавцю, якщо на цей момент одна або декілька шахт чи підрозділів будуть закриті з
причини виробітки запасів вугілля або достроково з невідпрацьованими запасами.
Вигідною аналітики вважають передачу в концесію збиткових активів, коли держава може
розраховувати на розвиток об'єкта та прилеглих територій, на додаткові надходження коштів від
інвестора у вигляді роялті, і на отримання цього об'єкта у дієздатному стані після закінчення терміну
концесії, оскільки концесія покладає на концесіонера обов'язки, вигідні для держави [8].
З цієї позиції з критикою до вже проведених концесійних конкурсів з передачі «ДПЕК
Ровенькиантрацит» та «ДПЕК Свердловантрацит» виступають також фахівці з приводу того, що концесія –
механізм, який дуже вдалий і дуже вигідний саме для тих підприємств, які знаходяться у поганому стані. А
ці підприємства одні з небагатьох держпідприємств, які працюють ефективно і виконують план. Тому
віддавати їх у концесію було нераціонально. Фахівцями не виключається й можливість того, що після
отримання в управління ДП «Свердловантарцит» і ДП «Ровенькиантрацит» приватна компанія матиме
змогу розпоряджатися державними коштами, які йдуть на підтримку цих підприємств [12].
Не знайшли схвалення й наміри уряду і з боку галузевих аналітиків, які вважають, що краще
було б шахти продати, а не здавати в оренду. Оренда – це дуже непрозорий механізм, в якому
закладено велику кількість передумов для корупції. Проведені конкурси на право концесії також були
розкритиковані експертами за заангажованість та необ’єктивність при визначенні переможця [13].
В підтримку передачі підприємств в концесію неодноразово зазначалося те, що переможець
запропонував найкращі умови здійснення концесії, що найбільше відповідають інтересам держави і
розвитку самих державних підприємств. Його інвестиційна пропозиція включала зобов’язання
стовідсоткового збереження зайнятості, згоду на виконання існуючої тарифної угоди, колективного
договору та соціальних гарантій для працівників. Але в Розділі «Умови використання праці працівниківгромадян України» концесійних договорів зазначається, що під час здійснення концесійної діяльності
концесіонер використовує працю робітників-громадян України на підставі законодавства України про
працю….. за винятком, випадків зміни у порядку, встановленому чинним законодавством України,
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виробничої структури структурних підрозділів підприємства концесіонера. Тобто зміна (оптимізація)
виробничої структури – є законною підставою для зменшення кількості працівників та звільнень.
До речі, нещодавно, компанія ТОВ «ДПЕК» оголосила про намічені в 2013 році зміни в структурі
ТОВ «ДПЕК «Ровенькиантрацит». Так, на базі шахт планується сформувати два шахтоуправління, з
прямим підпорядкуванням бізнес-блоку «Вугілля». Зміни стосуватимуться і допоміжних підприємств.
Представниками міських органів влади м. Свердловська зазначалося, що у Свердловську та
Ровеньках практично вся соціальна сфера функціонує за рахунок найбільших містоутворюючих, до того ж
державних вугільних підприємств - відповідно, ДП «Свердловантрацит» і ДП «Ровенькиантрацит», від яких
залежить стан усіх соціальних об’єктів, а отже, і рівень життя городян загалом. Держава не може
забезпечити нормальне функціонування як держпідприємств, так і соцсфери [14].
Але в укладених концесійних договорах зазначається, що правом концесіонера є передача
об’єктів соціальної інфраструктури у комунальну власність – за рішенням концесієдавця у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Цей пункт є підставою для передачі на баланс місту та
селищним радам концесіонером збиткових об’єктів соціальної інфраструктури, які потребують
постійного фінансування (котельних для опалення міста та селищ, будинків, дитячі спорткомплекси та
інші). При використанні концесіонером цього права, об’єкти соціальної інфраструктури очікує
поступовий занепад, а населення – погіршення соціальних умов та, відповідно, рівня життя.
Неодноразово в ЗМІ висловлювалися і деякі побоювання відносно того, що всі привабливі
вуглевидобувні активи можуть бути просто роздані за символічну винагороду в процесі
запровадження концесії. На думку деяких фахівців, враховуючи, що саме концесіонери отримують
пріоритетне право на подальше придбання шахт, концесія може бути одним із засобів прихованої
приватизації і є перехідним моментом до їх подальшої приватизації [1; 15]. До того ж економною для
отримувачів шахт. В кінцевому підсумку, на думку експертів, український шлях приватизації шахт
призведе до суцільної монополізації галузі з мінімальним ефектом для держави [13].
Ефективність передачі шахт в концесію значною мірою залежить від позиції концесіонерів та від
того, наскільки вагомим буде їх внесок. Збереження шахт в держвласності вони можуть використати для
того, щоб замість вкладення капіталів, навпаки, отримувати підтримку від держави. В такому разі стан
вуглепрому лише погіршиться, а подальше посилення кризи у галузі призведе до втрати енергетичної
незалежності країни. Експерти вважають, що новий курс реформування вугільної промисловості не
передбачає вирішення болючіших проблем галузі, а просто має на меті перерозподіл сфер впливу або
зміцнення позицій існуючих фінансово-промислових груп, і відображає не стільки інтереси держави і галузі,
скільки інтереси наближених до влади потенційних інвесторів [1; 15].
З огляду на важливість вугілля для енергетичної безпеки держави та на те, що антрацит стратегічна сировина для теплоенергетичного комплексу України, фахівці вважають, що умови
концесійного конкурсу мають бути прописані дуже жорстко, а кваліфікаційні вимоги до учасників
повинні передбачати суттєвий досвід і гарантії того, що вугілля буде надходити в першу чергу на
українські ТЕС [11].
Передача державних вугільних підприємств в концесію має свої особливості і з позиції
обмеженості запасів шахт. Так, за підрахунками фахівців промислові запаси на «ДПЕК
«Ровенькиантрацит» складають 165,3 млн. т та, згідно розрахунків, вичерпаються через 33 роки,
запаси «ДПЕК «Свердловантрацит» дещо більші – 211,9 млн. т, їх вистачить на 40 років. Концесійні
договори по обох підприємствах було підписано на 49 років. І виникає питання – що ж дістанеться
державі по закінченню цих термінів [7].
Голова конкурсних комісій, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості С. Чех,
підбиваючи підсумки концесійних конкурсів наголосив, що обсяг видобутку вугілля ДП «Ровенькиантрацит»
збільшиться з 7 млн. т 2012 року до 7,1 млн. т 2016-го, ДП «Свердловантрацит» - з 6,75 млн. т 2012 року
до 7,18 млн. т 2016-го [16]. Слід зазначити, що видобуток вугілля, зокрема по ДП «Ровенькиантрацит», за
офіційними даними у 2011 році склав 7,3 млн. т, то ж за прогнозований період концесіонер не обіцяє
досягти навіть попереднього обсягу видобутку, не говорячи вже про його збільшення. До того в
концесійних договорах практично не визначені питання розкриття і підготовки нових пластів та горизонтів,
мова йде тільки про добудову об’єктів незавершеного будівництва з прогнозними розмірами витрат, які є
необхідними для понесення концесіонером. Отже, при передачі об’єкта в концесію терміном на 49 років
видобуток прогнозується тільки на 5 років. Подальший розвиток фронту гірничих робіт та обсяг видобутку
не обговорюється і залежить від значних капітальних вкладень. Враховуючи те, що інвестор (концесіонер)
при укладанні договору концесії не лише отримує право на створення та експлуатацію об'єктів, а й
отримує широкі, порівняно з орендою, можливості самостійно визначати плани щодо створення, розвитку
та експлуатації об'єктів концесії, ефективна робота держпідприємств, переданих у концесію цілком
залежатиме від зацікавленості концесіонерів.
Висновки з проведеного дослідження. Для підвищення ефективності залучення у вугільну
галузь приватних інвестицій необхідно при складанні концесійних договорів максимально передбачити
можливі сценарії розвитку подій і можливі дії у цих випадках як концесієдавця, так і концесіонера.
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Необхідно враховувати і той факт, що у концесійному договорі на передачу в концесію шахт
предметом є особливий об'єкт - надра, які згідно зі ст. 4 Кодексу України «Про надра» є виключною
власністю народу України і надаються лише у користування, і не тільки надра, а й корисні копалини,
що їх видобувають, належать державі, концесійні договори подібного роду підлягають затвердженню
Верховною Радою України. В основі виникнення таких цивільно-правових відносин лежить складний
юридичний факт, і має бути спеціальна процедура укладення таких договорів, отримання відповідної
ліцензії та акта про надання гірничого відводу [16].
Не зменшуючи важливості та переваг договорів на передачу в концесію вітчизняних
вугледобувних підприємств у виробничій діяльності, в сфері використання трудових ресурсів, екології
та охорони довкілля, у фінансовій сфері, до істотних недоліків укладених концесійних договорів можна
віднести те, що в них не розкриті функції, які виконуватимуть відокремлені підрозділи та їх подальша
доля. Оскільки згідно договору концесії концесіонер має право змінювати виробничу структуру
структурних підрозділів, проводити їх реорганізацію та оптимізацію. У договорі концесії є також багато
інших неоднозначних питань, які частково були розглянуті та потребують доопрацювання й додаткової
аргументації. Одним з головних невизначених моментів вже укладених концесійних договорів є те, що
у них не розглядається доля підприємств та багатотисячних трудових колективів після того як
вичерпаються запаси вугілля на окремих відособлених підрозділах (шахтах). А таке може початись
вже через 10-20 років. У зв’язку із цим доцільно було б при укладанні договору зобов’язати
концесіонера частину суми концесійного платежу направляти на будівництво нового виробництва та
створення нових робочих місць для працівників, які будуть звільнені при закритті шахт та інших
підрозділів.
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Анотація
В статті розглянуто особливості сучасного етапу реструктуризації вугільної галузі
України. Проаналізовано питання доцільності реалізації намічених намірів уряду щодо залучення в
галузь приватних інвестицій шляхом передачі вугледобувних підприємств у концесію та через їх
приватизацію. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності укладання концесійних
договорів для держави та активізації процесу приватизації у вугільній галузі України.
Ключові слова: вугільна галузь, вугледобувні підприємства, інвестиції, приватизація,
власник, концесія, концесійний договір.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности современного этапа реструктуризации угольной
отрасли Украины. Проанализированы вопросы целесообразности реализации намеченных
правительством планов по привлечению в отрасль частных инвестиций путем передачи
угледобывающих предприятий в концессию и их приватизации. Даны рекомендации по повышению
эффективности заключения концессионных договоров для государства и активизации процесса
приватизации в угольной отрасли Украины.
Ключевые слова: угольная отрасль, угледобывающие предприятия, инвестиции,
приватизация, собственник, концессия, концессионный договор
Аnnotation
The features of present day restructuring processes in coal industry of Ukraine are presented in this
article. The practicability problem of necessity to perform the planned intention of the government concerning
attracting private investments into the branch by giving coal-mining enterprises into concession and through
their privatization has been analyzed. The recommendations for increasing the efficiency of making
concession agreements for the state and activization the privatization process in coal-mining industry of
Ukraine are given.
Key words: coal industry, coal-mining enterprises, investments, privatization, owner, concession,
concession agreement.
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ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ ГЕОЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Виявлення суті інтересів геоекономічних суб’єктів та пошук шляхів їх
узгодження в умовах сучасних глобальних трансформацій є досить важливою та актуальною проблемою.
Суперечності між інтересами різних суб’єктів – це стимул прискорення змін у геоекономічному просторі, а
напрацювання принципів оптимального поєднання інтересів окремих суб’єктів геоекономіки, їх гармонізації
є одним з основних завдань сучасної економічної науки і практики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих аспектів геоекономіки, а
саме її суті, предмета, напрямів і стратегій розвитку присвячено праці таких вчених, як-от: В. Дергачев,
К. Жан, М. Згуровський, Е. Кочетов, Е. Лутвак, О. Неклесса, Ю. Пахомов, П. Савона, А. Філіпенко,
Ю. Яковець та ін. Що ж стосується взаємодії окремих суб’єктів геоекономіки, суперечностей їх
інтересів та впливу на трансформаційні процеси, то ці проблеми залишаються недостатньо
дослідженими економічною наукою. Водночас питанням змісту економічних інтересів, їх зв’язку з
економічними відносинами, потребами тощо відводиться важливе місце у працях відомих зарубіжних
вчених Г. Гегеля, А. Гендіна, П. Гольбаха, Ф. Енгельса, К. Маркса, Г. Моргентау, В. Петті,
Г. Плеханова, А. Пігу, А. Сміта, А. Тюрго та ін. Серед сучасних науковців варто виокремити
дослідження Л. Абалкіна, В. Анкудінова, В. Бернацького, Ю. Здравомислова, А. Криловського,
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І. Лукінова, О. Рудченка, А. Румянцева, П. Саблука, Г. Фейгіна і т. д., що стосуються окремих аспектів
реалізації економічних інтересів, зокрема національних економік і ТНК.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати основне завдання, яке
полягає у виявленні змісту економічних інтересів суб’єктів геоекономіки, суперечностей між ними як
основи трансформаційних зрушень та розробці шляхів узгодження цих інтересів.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації, розгортання інтеграційних
процесів, науково-технічного прогресу, подальшого поглиблення міжнародного поділу праці та
постбіполярного пере форматування світового простору посилюється господарська взаємодія між
суб’єктами геоекономіки. На інтернаціональному рівні відбувається реалізація системи інтересів
геоекономічних суб’єктів щодо використання існуючих ресурсів, створення та поширення благ,
освоєння спільними зусиллями об’єктів регіональної, міжнародної та глобальної виробничої
інфраструктури, фінансового обслуговування цих процесів та отримання відповідних зисків.
Взаємодія інтересів є основним змістом економічного життя як окремого суспільства, так і
геоекономіки в цілому. Різновекторна спрямованість економічних інтересів, пошук шляхів їх
узгодження і реалізації є внутрішнім джерелом розвитку будь-якої економічної системи, її
трансформації як на мікро-, макро-, так і на міжнародному рівні. Водночас напрямок цього розвитку
задається безпосередньо економічним змістом самих інтересів. Економічні відносини, як реалізація
інтересів, виникають на рівні окремих фізичних та юридичних осіб, держав, регіональних угруповань
та наднаціональних інститутів – міжнародних організацій, що в сукупності є головними суб’єктами
геоекономіки. Діяльність учасників геоекономіки можна вивчати крізь призму специфіки тих чи інших
інтересів, якими вони керуються.
Інституціоналізація та персоніфікація економічних інтересів припускає, що вони поділяються на
дві великі групи: приватні та суспільні. Приватні інтереси на геоекономічному рівні реалізуються через
діяльність окремих осіб та ТНК. Суспільний характер інтересів притаманний державам, міжнародним
організаціям, інтеграційним угрупованням тощо. Ринкова модель розвитку, яка переважає у більшості
країн світу, передбачає, що роль рушійної сили належить приватним інтересам, а часова
характеристика змін (терміни, періоди) цілком залежить від суспільних інтересів.
Для більшості фізичних та юридичних осіб, як суб’єктів геоекономіки, центральним є грошовий
інтерес, що полягає у збільшенні фінансових засобів, як важливої умови поліпшення якості власного
існування, розширення кола особистих потреб та їх задоволення. Окремі особистості, що в сучасних
умовах перетворюються на важливих дійових осіб геоекономіки, теж переслідують свій основний інтерес –
отримання максимальної вигоди (доходу) від ефективного вкладення власних ресурсів та отримання
доступу до «чужих», тобто ресурсів не належних їм як за приватним характером, так і за національною
ознакою. У цьому контексті їх інтереси можуть перетинатися з інтересами інших учасників геоекономіки, а
саме: ТНК, окремих країн і міжнародних організацій. Але оскільки приватні особи, врешті-решт, є
представниками певних держав і мало впливають на розподіл економічної та політичної влади в світовому
господарстві, то як окрему групу суб’єктів ми їх виокремлювати не будемо.
Сьогодні одним з основних структурних елементів економіки більшості країн світу та
геоекономіки в цілому є транснаціональні корпорації. ТНК, в першу чергу, зацікавлені в зростанні
прибутковості і розмірів активів, що їм належать або ними контролюються. Окрім цього, не менш
важливе значення в системі інтересів ТНК відводиться максимізації ринку, його розширенню.
Зворотним боком такої максимізації ринку є посилення конкуренції між фірмами різних країн, зокрема і
на національних ринках, що призводить до погіршення умов діяльності національних компаній.
Діяльність ТНК пов’язана з безперервною боротьбою суперечливих інтересів, зіткнення яких
відбувається за такими напрямами: конкуренція між ТНК в масштабах світової економіки як між ТНК з
різних країн, так і між ТНК, що базуються в одній і тій же країні; складний комплекс взаємин між ТНК і
приймаючими країнами; часто суперечливий характер інтересів ТНК і країн базування.
Фейгін Г. Ф. констатує, що на сучасному етапі розвитку світового господарства економічні
системи незалежних держав функціонують як відносно самостійні утворення, а державні органи
управління передусім дбають про національні інтереси [1, с. 11-12]. Отже, одними з основних суб’єктів
геоекономіки, як були, так і залишаються окремі країни. Інтереси держави як розпорядника всіх
ресурсів, що перебувають у її власності, пов’язані із задоволенням суспільних потреб, забезпеченням
економічної безпеки країни. У довгостроковій перспективі ці інтереси полягають в стабілізації
державою оптимальних темпів економічного зростання і забезпеченні на цьому ґрунті зростання
життєвого рівня всього населення.
Параметри національного інтересу визначаються загальною геополітичною картиною світу і
ціннісною системою, що панує в конкретному суспільстві та державі. Оригінальне трактування категорії
«національний інтерес» запропонував Г. Моргентау. На його думку, «національний інтерес» містить два
основні елементи: центральний (постійний) і другорядний (мінливий). Центральний інтерес складається з
трьох чинників: природи інтересу, який повинен бути захищений, політичного оточення, в якому діє інтерес,
і раціональної необхідності, що обмежує вибір цілей і засобів. Другорядний елемент є конкретною
формою, якої справжній «національний інтерес» набуває у просторі та часі [2].
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В контексті забезпечення досягнення інтересів держави, Ю. Кукулка розрізняє такі цілі: 1)
екзистенційні - прагнення гарантувати собі територіальну цілісність, безпеку, ідентичність, умови для
сталого розвитку, адаптацію до процесів та явищ міжнародного середовища; 2) коекзистенційні взаємодія з іншими державами, співіснування та співробітництво, взаємність позики та користі,
нормативізація їх стосунків; 3) функціональні - прагнення до ефективності та гнучкості, здатності до
змін та інноваційності в діях [3].
Отже, національні інтереси реалізуються через діяльність, спрямовану на формування загальної
економічної та політичної стратегії, у межах якої міжнаціональні інтереси узгоджуються через певні
механізми, зокрема компроміси, угоди, торги тощо. На нашу думку, в контексті геоекономічних інтересів
основною метою будь-якої країни (національної економіки, держави) є максимізація добробуту населення,
вирішення економічних проблем, забезпечення ефективного розвитку економіки та економічного
зростання за рахунок зовнішньоекономічної експансії. Особливого значення реалізація цих інтересів
набуває в умовах глобалізації, коли розвиток економіки країни залежить від світових процесів як
позитивного, так і негативного характеру. І не завжди урядам країн вдається балансувати в таких умовах
на користь власної економіки. Іноді вплив зовнішніх факторів таких, як-от – світова фінансова криза –
зводить нанівець прагнення держави або значно погіршує показники її розвитку.
На думку А. Румянцева, за критерієм напряму реалізації інтереси можна поділити на
національні, тобто ті, що здійснюються в межах певної країни та за рахунок власних ресурсних
можливостей, і міжнародні. Реалізація останніх має відбуватися за допомогою господарського
потенціалу зацікавлених у взаємовигідному співробітництві суб’єктів міжнародної економіки [4, с. 6566]. До таких відносяться наднаціональні організації, регіональні інтеграційні об’єднання, цілями
створення або історичного розвитку яких є реалізація власних економічних інтересів на основі
використовуваних ними ресурсів. Економічний інтерес території або регіону як власника місцевих
ресурсів полягає у виявленні та ефективній експлуатації ресурсів і умов, які притаманні цьому регіону.
За умов «рідкісності» цих ресурсів, вони перетворюються на рентоутворюючий фактор і приносять
реальний дохід регіону. А. Криловський зауважує, що критерієм реалізації інтересів території як
власника місцевих ресурсів може бути ефективність їх використання [5]. Отже, регіональні інтеграційні
об’єднання сьогодні є не лише одним з потужних геоекономічних суб’єктів, а й впливають на розподіл
влади та геополітичної сили у світі через раціональне використання належних їх територіям ресурсів.
Міжнародні організації, хоча і не мають певної територіальної приналежності, водночас активно
намагаються впливати на весь спектр геоекономічних та геополітичних відносин у світовому просторі.
Інтереси кожного з таких утворень є специфічними залежно від сфери, відносини в якій вони
регулюють у відповідності до нагальних потреб. Але в цілому інтерес будь-якої міжнародної організації
полягає в задоволенні потреб її учасників, що реалізується через спільні дії, угоди, тощо. Специфіку
економічних інтересів головних геоекономічних суб’єктів відображено у табл. 1.
Таблиця 1
Економічні інтереси в системі геоекономіки*
Суб’єкти
геоекономіки

Економічний інтерес

Мета

Ієрархія
економічних
інтересів

Транснаціональ
ні корпорації

Максимізація прибутку,
використання міжнародних
ресурсів та розширення власної
присутності у світовій економіці

Економічна безпека
підприємства, корпорації

Мікрорівень
(корпоративний)

Максимізація добробуту на основі
зовнішньоекономічної експансії

Національний економічний
суверенітет, міжнародна
економічна безпека країни

Національний
рівень

Економічна безпека
регіонального утворення

Міждержавний
рівень

Глобальна економічна безпека

Глобальний рівень

Національні
економіки
Інтеграційні
угруповання
Міжнародні
організації

Реалізація інтересів засновників
через використання регіональних
ресурсів
Реалізація інтересів засновників
через використання світових
ресурсів

Джерело : складено автором
Характеризуючи економічні інтереси в системі рушійних факторів геоекономічних
трансформацій слід зауважити, що структуру світового господарства загалом і міжнародних
економічних відносин формує суперечлива система цих інтересів. Проблема суперечностей – одне з
найбільш складних питань економічної теорії і практики. В науковій літературі існує безліч визначень
поняття суперечностей. На наш погляд, досить точно відображає їх суть таке: суперечності – це
відносини між сторонами, властивостями, тенденціями предмета, коли вони взаємно визначають і
взаємно заперечують один одного [6]. В основі протиріччя інтересів лежить весь спектр
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суперечностей, що властиві економічним відносинам, які персоніфікуються та рельєфно
проявляються саме на рівні тих чи інших суб’єктів геоекономіки.
Найбільш глибоко дослідженими і висвітленими у науковій літературі є суперечності інтересів
національних економік і ТНК. Перелік таких протиріч може бути досить об’ємним, тому узагальнимо їх
до суперечності між теорією позиціонування ТНК і практикою їх діяльності. Заявлені ними прагнення є
досить позитивними: надання нових технологій, створення робочих місць, забезпечення ринку
товарами, додаткові інвестиції тощо [7]. У поведінці ТНК зберігаються стійкі тенденції до реалізації
власних економічних інтересів, а насправді інтересів країн походження на основі одностороннього
зиску. Тому сучасні наукові та міжнародні інститути ведуть пошук методів, здатних регулювати
політику функціонування ТНК на основі загальноприйнятих міжнародних правових норм.
Загальновідомими є також тенденції країн до самовизначення і незалежності, з одного боку, та
інтеграції і глобалізації – з іншого, які відбуваються одночасно і призводять до виникнення
суперечностей, що пов’язані зі специфікою інтересів національних (окремих держав) та
міжнаціональних (регіональних, чи міжнародних організацій).
Найгострішими сьогодні є суперечності між формуванням цілісного геоекономічного простору, з
одного боку, і принципами розв’язання внутрішньогосподарських проблем країнами за рахунок зовнішніх
ресурсів – з іншого. Конфлікт таких інтересів завжди призводив до трансформацій у світовому просторі.
Саме суперечливість тенденцій роздроблення та інтеграції, на думку М. Згуровського, Ю. Пахомова,
А. Філіпенка, В. Андрійчука, І. Бистрякова, В. Будкіна та ін., породжує необхідність швидких різноманітних
змін форм соціально-економічної організації, які відповідають чітким закономірностям розвитку системи
продуктивних сил та виробничих відносин, інтернаціоналізації та відтворювальних циклів [8]. Саме цей
пошук варіантів примирення та узгодження інтересів надає ознак першочерговості геоекономічним, а не
геополітичним інструментам впливу.
Таким чином, пропонуємо весь спектр суперечностей між економічними інтересами суб’єктів
геоекономіки згрупувати за такими напрямами, як-от: протиріччя між країнами або групами країн; між
країнами і відповідними міжнародними інститутами; між окремими країнами з одного боку та ТНК, БНК
і провідними світовими фінансовими центрами з іншого; між окремими ТНК, БНК та світовими
фінансовими центрами;між окремими країнами, ТНК та членами суспільства. І це далеко не весь
перелік суперечностей, що виникають і будуть виникати в сучасному світогосподарському просторі.
Таким чином, інтереси у різних суб’єктів можуть вступати в суперечність один з одним, і
ймовірність реалізації кожного з них буде залежати від сили й впливу різних агентів. За наявності
суперечностей виникає необхідність їх вирішення. Еволюція економічних інтересів у світовому
просторі, нові можливості їх реалізації викликають трансформацію інституціональних інтересів.
Задоволення нових потреб і реалізація геоекономічних інтересів потребує змін «правил гри» на різних
рівнях господарювання, пошуку нових способів організації їх спільної діяльності і розробки механізмів
узгодження економічних інтересів з інституційними на всіх рівнях. Одним із шляхів є успішна інтеграція
окремих держав у групи країн з інноваційно-орієнтованою постіндустріальною економікою. Таким
чином, економічні інтереси є рушійною силою геоекономічного розвитку, оскільки їх неможливо
розглядати ізольовано від економічних та інституційних відносин.
Вирішення проблем економічних трансформацій, особливо на післякризових етапах розвитку
світового господарства, породжує чимало гострих питань і протиріч, серед яких ключову роль відіграє
реалізація економічних інтересів всіх учасників трансформаційного процесу. Аналіз розвитку світового
господарства засвідчує, що неекономічні чинники продовжують переважати над об’єктивними
закономірностями ринкового розвитку, внаслідок чого пригнічується конкурентний механізм, власники і
компанії іноді виявляються беззахисними, а геоекономіка в цілому не може вийти на адекватну
інформаційно-технологічну структуру. Коли економічні методи регуляції або стримування агресивних
інтересів геоекономічних суб’єктів не діють, починається реалізація геополітичних інструментів, найбільш
загрозливими з яких є війни. При взаємодії інтересів всіх суб’єктів може бути досягнутий особливий
синергетичний ефект, що і буде базою для розвитку, трансформацій та якісних перетворень.
У деяких випадках інтереси можуть поєднуватися, і від цього будуть вигравати всі суб’єкти. Для
цього потрібна координація дій усіх учасників, зведення до мінімуму проявів протилежних інтересів і
спрямування зусиль на досягнення загальних цілей. Тому необхідно виявити пріоритетні напрямки
узгоджених дій і зосередити основні зусилля саме на них.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити такі висновки.
1. Основними суб’єктами сучасних геоекономічних відносин є національні економіки,
транснаціональні корпорації, регіональні інтеграційні угрупування та міжнародні організації.
2. Економічні інтереси сучасних транснаціональних корпорацій визначаються прагненням
максимізувати прибуток, захопити й утримувати власну частку на ринку, розширювати масштаби
виробництва, зміцнювати економічну владу.
3. Держава покликана забезпечувати загальнонаціональний інтерес, сприяти зростанню
багатства нації. Цей інтерес є провідним і визначальним для країни відповідно до її становища у світі,
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наявності ресурсів, особливостей суспільного устрою, історії і традицій, але в сучасних умовах може
бути реалізований за умов жорсткої зовнішньоекономічної експансії.
4. Регіональні інтеграційні об’єднання проявляють економічні інтереси країн-учасників через
формування економічної безпеки такого утворення на основі використання регіональних ресурсів.
5. Економічний інтерес міжнародних організацій полягає у безпосередньому і повному
задоволенні потреб людей і країн, якими й для яких вони створені, за рахунок світових ресурсів,
використовуючи економічні та неекономічні форми діяльності.
6. Економічні інтереси учасників геоекономіки зазвичай діють різноспрямовано. Всі види
інтересів незалежно від класифікації мають суперечливий характер та внутрішні протиріччя.
Реалізуючи їх, економічні агенти прагнуть максимізувати свій дохід, що призводить до
трансформаційних зрушень у геоекономічному просторі. Координація інтересів всіх економічних
агентів є основним завданням сучасного міжнародного, наддержавного регулювання.
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Анотація
У статті розкрито суть економічних інтересів основних суб’єктів геоекономіки, а саме:
окремих держав, ТНК, регіональних інтеграційних угрупувань та міжнародних організацій. Доведено
їх суперечливий характер та необхідність узгодженої політики взаємодії на міжнародному рівні.
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Аннотация
В статье раскрыта суть экономических интересов основных субъектов геоэкономики, а
именно: отдельных государств, ТНК, региональных интеграционных объединений и
международных организаций. Доказано их противоречивый характер и необходимость
согласованной политики взаимодействия на международном уровне.
Ключевые слова: экономические интересы, субъекты геоэкономики, противоречия
интересов, транснациональные корпорации, национальные экономики, интеграционные
объединения, международные организации.
Annotation
The article presents overview of the essence of economic interests of the main subjects of geoeconomics, namely, of the individual states, TNC, regional integration groups and international
organizations. Their contradictory nature and the need for coordinated policy of cooperation at the
international level are proved.
Key words: economic interests, subjects of geo-economics, conflict of interests, multinational
corporations, national economic integration groups and international organizations.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Постановка проблеми. На розвиток підприємств агропромислового комплексу і ступеню їх
конкурентоспроможності в Україні впливають численні природні та економічні фактори. Особливе
значення у реформуванні підприємств сільського господарства, підвищенні їх конкурентоспроможності
має зміна відносин власності, формування багатоукладної аграрної економіки, забезпечення
раціональних виробничо-територіальних зв’язків між складовими агропромислового комплексу. Серед
факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств агропромислового комплексу
України, пріоритетними є: система господарювання, характер виробничих відносин, рівень соціальноекономічного розвитку країни, природні ресурси та структура земельного фонду, технічний рівень і
стан основних фондів підприємств сільського господарства, забезпеченість трудовими ресурсами,
транспортно-географічні умови. Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить
раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, участь у
міжнародному поділі праці, збереження навколишнього середовища. Аграрна реформа передбачає
впровадження ринкових відносин, реалізацію земельної та господарської реформи, ефективної
цінової і фінансово-кредитної політики в сільськогосподарському комплексі, розвиток сільської
місцевості, поліпшення кадрового і наукового забезпечення комплексу. Народногосподарська
значущість і недостатнє опрацювання питань оцінки конкурентоздатності товару, підприємства і
управління її рівнем визначають необхідність дослідження даної наукової проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Конкуренція характеризується п'ятьма складовими:
загрозою появи нових конкурентів; загрозою появи товарів або послуг – замінників; здатністю
постачальників комплектуючих виробів торгуватися; здатністю покупців торгуватися; суперництвом
вже існуючих конкурентів між собою [1].
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності продукції розглядаються у працях вітчизняних
та зарубіжних науковців: Бєлєнького П. Ю [2], Гейця В. М. [3], Долішнього М. І. [2], Должанського І. З.,
Загорної Т. О. [4], Ільєнкової С. Д. [5], Загородньої З. І. [6], Іващенко О. В. [4], Кизим М. О. [6],
Крамаренко В. І. [7], Кваснюка Б. Е. [3], Остапчука Ю. М. [8], Прокопенко О. М. [8], Семиноженка В. П.
[3], Іванова Ю. Б. [9], Тищенка О. М. [6; 9], Холода Б. І. [7]. Вище зазначені науковці в наукових
дослідженнях розглядали питання конкуренції і конкурентоздатності та властивості конкретної
продукції і властивості конкуруючих товарів.
Проте питання конкурентоспроможності продукції відноситься до найактуальньніших, а тому
потребує постійного вивчення.
Постановка завдання. Дослідити проблеми оцінки і управління конкурентоспроможністю
продукції. Визначити чинники, що забезпечують майбутні позиції в конкуренції та можуть зробити
значний вплив на майбутні результати діяльності підприємства. Встановити відмінність якості і
конкурентоспроможності продукції підприємства. Запропонувати застосування узгодженого
теоретичного і прикладного апарату, який дозволить вирішити проблеми аналізу і оцінки
конкурентоспроможності продукції підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема конкурентоспроможності носить в
сучасному світі універсальний характер. Від того, наскільки успішно вона розв'язується, залежить
багато що в економічному житті будь-якої країни. За радянських часів конкуренція була пригнічена
планом і не могла бути замінена соціалістичним змаганням, економіка була позбавлена
найважливішої рушійної сили розвитку.
Цим пояснюються багато глибинних причин наших економічних і соціальних проблем низька
якість продукції, що випускається.
Особливість нинішньої ситуації полягає у тому, що у розпорядженні українського бізнесу
знаходиться величезний світовий теоретичний і практичний досвід ведення конкурентної боротьби.
Це, звичайно ж, не означає необхідності сліпого копіювання наявного досвіду тих або інших країн, тим
більше що його пряме використовування на підприємствах часто утруднене через унікальність,
відсутність універсальних схем конкурентної поведінки на ринку .
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В умовах, що створилися, особливо, важливо виділити найцінніше в теорії і практиці і на цій
основі розробити такі прийоми і методи, які відповідають умовам, що склалися в Україні, а так само
умовам конкретного виробництва.
Як показала практика, більшість українських підприємств не готова до активного ведення
конкурентної боротьби. В результаті промисловість опинилася в такому складному становищі, що будь-які
серйозні інновації, пов'язані з посиленням конкурентної позиції підприємств, стали неможливі [3].
Проте, вихід з важкого економічного стану може бути лише у випадку створення
конкурентоздатного виробництва, орієнтованого на потреби споживачів. І в цьому значенні,
конкурентоспроможність є умовою виживання вітчизняних підприємств.
Проблема оцінки і управління конкурентоспроможністю підприємств в Україні була ускладнена
проблемами загального спаду виробництва, кризою неплатежів, відсутністю ринку інформації про
характеристики підприємств-конкурентів. Основна маса підприємств на перше місце висуває
проблему виживання в умовах кризи, подолання фінансових проблем, які пов’язані із забезпеченням
конкурентоспроможності продукції агропромислових підприємств. Багатьом підприємствам і сьогодні
загрожує процедура банкрутства.
У даних умовах, з одного боку - займатися оцінкою конкурентоспроможності підприємства
достатньо складно, з іншого - для виходу підприємства з кризи, необхідно - оцінити його конкурентний
потенціал, проаналізувавши всі чинники конкурентоспроможності підприємства, без цього неможливо
розробити стратегію подальшого розвитку підприємства.
Значний вплив на обсяги випуску продукції у сільському господарстві здійснює ціновий чинник.
Індекс цін на промислову продукцію та тарифи на послуги, що спожиті сільськогосподарськими
підприємствами наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Індекси цін на промислову продукцію та тарифів на послуги, спожиті в сільському
господарстві сільськогосподарськими підприємствами, %
Рік
Показники
Сукупний індекс витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції
у тому числі
матеріально-технічні ресурси промислового
походження
з них
трактори, сільськогосподарські машини
автомобілі
корми промислового виробництва
мінеральні добрива та хімічні засоби захисту
рослин
нафтопродукти
електроенергія
паливо
будівельні матеріали
лісо- і пиломатеріали
шини та гумотехнічні вироби
інші ресурси
матеріальні ресурси сільськогосподарського
походження
тарифи та націнки на послуги
оплата праці
Сукупний індекс витрат на виробництво
сільськогосподарської продукції
у тому числі
матеріально-технічні ресурси промислового
походження
Джерело : [9, с. 64]

2005

2007
2008
2009
Грудень до грудня попереднього року

2010

123,0

134,7

120,0

113,6

117,6

111,9

137,4

111,3

116,8

115,1

111,2
90,0
98,5

112,3
109,5
163,7

127,7
123,8
103,6

108,5
114,9
109,9

109,6
102,6
108,3

109,0

141,7

144,2

114,5

120,9

119,9
116,9
126,3
115,3
108,8
112,9
91,4

149,0
120,0
128,4
131,4
108,2
110,2
126,5

78,3
143,6
107,7
125,4
113,9
128,3
110,5

147,3
100,7
110,6
103,4
109,8
108,5
107,8

111,7
113,1
139,2
106,3
104,1
121,6
136,0

104,0

111,8

104,1

105,7

105,0

100,0
144,7

100,7
107,4
98,9
134,8
130,7
111,8
До попереднього року

100,4
120,2

120,9

124,3

143,6

105,9

116,9

114,5

119,5

144,1

101,0

115,5
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Як показують дані табл. 1, сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської
продукції у 2010 р. порівняно з 2009 р. зріс на 17,6%. Найбільш стрімко зростали ціни на паливо
(39,2%), шини та гумотехнічні вироби (21,6%), мінеральні добрива та хімічні засоби захисту (20,9%),
матеріально-технічні ресурси промислового походження (15,1%), трактори і сільськогосподарські
машини (9,6%), що призвело до зростання цін на сільськогосподарську продукцію (табл. 2).
Таблиця 2
Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції
Продукція сільського
господарства
до
до
Роки
поперед1995,
нього року,
2000, %
разів
%
2006
102,4
4,9
129,5
2007
138,0
6,8
178,7
2008
110,3
7,5
197,1
2009
106,4
8,0
209,7
2010
130,0
10,4
272,6
Джерело : [9, с. 143]

Продукція рослинництва
до

Продукція тваринництва
до

до попереднього року,
%

1995,
разів

2000,
%

до попереднього року,
%

1995,
разів

2000,
%

114,1
157,7
95,2
109,1
139,8

4,3
6,7
6,4
7,0
9,8

110,2
173,8
165,5
180,6
252,8

88,8
115,8
147,4
101,4
114,3

7,1
8,3
12,2
12,3
14,1

191,7
222,0
327,2
331,8
379,2

Дані табл. 2 показують стрімке зростання у 2010 р. цін на всі види продукції сільського
господарства.
На сьогоднішній день в нашій країні існує деяка недооцінка питань управління
конкурентоспроможністю в практиці менеджменту підприємства. Це пояснюється збереженням
традицій роботи на етапі «ринку продавця». Але даний підхід абсолютно не відповідає вимогам
сучасного етапу розвитку ринку.
Оцінка конкурентоспроможності суб'єктів господарювання і продукції, що випускається ними,
повинна стати важливим моментом в практиці підприємництва і менеджменту при вирішенні питань
інвестування, маркетингу, банкрутства, санації.
Таким чином, створення системи управління конкурентоспроможністю стала найважливішою
умовою подальшого існування вітчизняних підприємств агропромислового комплексу.
Зростання рівня сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції за
рахунок цін на матеріально-технічні ресурси промислового походження призвело до зростання
питомої ваги матеріальних витрат в структурі витрат на виробництво сільськогосподарської продукції
в сільськогосподарських підприємствах та зниження їх конкурентоспроможності як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках.
Проте сьогодні в українській практиці існує певна недооцінка питань управління
конкурентоспроможністю підприємства. Розгляд існуючих методів оцінки конкурентоздатності
підприємства і продукції, що ним випускається, продемонстрував їх непридатність для цілей
управління. Вони не враховують всіх чинників конкурентоспроможності, тому не дозволяють одержати
адекватні результати.
Без оцінки конкурентоспроможності, без аналізу всіх чинників, що впливають на
конкурентоздатність продукції і підприємства в цілому, робота, направлена на підвищення рівня
конкурентоспроможності, буде, в значній мірі, сліпа і може не дати бажаних результатів.
Майбутні позиції в конкуренції залежать від ряду чинників, які не відображаються в звітності, але
можуть зробити значний вплив на майбутній прибуток, наприклад, стратегічні плани, обговорювані
контракти, відомі дії конкурентів. Оцінити ці чинники можна тільки в результаті опитування власників,
менеджерів підприємства, партнерів по бізнесу. Крім того, на перший погляд, є очевидним вплив
конкурентоспроможності продукції і підприємства в цілому на стійкість його роботи, проте, на даний
момент, відсутнє комплексне дослідження механізму даного впливу. Частково заповнити цей недолік і
покликана дана стаття.
У літературі можна зустріти трактування конкурентоспроможності як синоніма якості продукції. З
приведеного вище визначення виходить, що таке ототожнення понять є некоректним [5; 6; 7].
По-перше, конкурентоспроможність будь-якого товару визначається сукупністю тільки тих його
властивостей, які представляють інтерес для покупця і забезпечують задоволення даної потреби, а
інші показники, що виходять за вказані рамки, при оцінці враховуватися не повинні.
Таким чином, можна стверджувати, що споживача не цікавлять умови проектування,
виробництва і транспортування товару до надходження його на ринок, а безпосередню цінність
представляють лише споживацькі властивості, яким би шляхом вони не були досягнуті.
По-друге, необхідним елементом визначення рівня якості продукції є порівняння з базою, вибір
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якої буває достатньо проблематичним. Щодо конкурентоспроможності, то для її оцінки необхідно
порівняти параметри аналізованого виробу і товару-конкурента з рівнем, який відповідає вимогам і
потребам покупця, а потім - порівняти одержані показники.
По-третє, з позиції якості можна порівнювати лише однорідні об'єкти з точки зору не тільки
призначення і області застосування, але й основних конструктивних і технологічних особливостей. З
позиції ж конкурентоспроможності, де за базу береться задоволення конкретної потреби, можливе
зіставлення і неоднорідних зразків, що розрізняються за елементною базою, принципу
функціонування, технології виготовлення, але мають різні способи задоволення однієї і тієї ж потреби.
По-четверте, аналіз якості, виконаний відповідно до діючих нормативних документів, ще не дає
оцінки ступеня конкурентоспроможності продукції. Остання визначається в процесі збуту, тобто
залежить від реакції покупця. Модель купівельної поведінки може бути представлена деякою
функцією реакції покупців Z від переваг (іноді нераціональних) покупців D, безліч чинників зовнішнього
середовища (економічних, науково-технічних, політичних) Х, характеристик покупця У, значення
невизначеного чинника:
Z = f (D, X, У, Q)
(1)
Можна стверджувати, що для споживача якість є обов'язковою характеристикою, але
недостатньою для ухвалення рішення про придбання даного товару. Іншими словами,
конкурентоспроможність визначається не просто відмінними характеристиками товару, а його
привабливістю для покупця. Тому вирішальне слово залишається за споживачем навіть в тих
випадках, коли він помиляється. Існує чимало прикладів, коли товари, що одержали найвищі оцінки
експертів, залишали байдужими споживачів [8].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, встановлено, що проблема
конкурентоспроможності є комплексною і її необхідно вирішувати з метою підвищення ефективності
діяльності підприємств в цілому.
Відповідно, проблема аналізу і оцінки конкурентоспроможності продукції повинна розв'язуватися
на основі узгодженого застосування теоретичного і прикладного апарату, створеного в рамках цих
двох наукових напрямів і включати вирішення таких проблем:

–вивчення вимог і переваг потенційних покупців продукції;
–організація моніторингу ринку з метою збору інформації про

умови збуту продукції і товарів-

конкурентів;

–розробка єдиної системи показників якості продукції, що використовується як її виробником,
так і споживачем;
–формування загальних підходів до кількісної оцінки конкурентоздатності продукції, розробка
приватних методів, алгоритмів і процедур вирішення задач, що відносяться до даної проблеми;
–аналіз динаміки конкурентоздатності продукції в цілому і чинників, які її визначають;
–визначення рівня конкурентоздатності продукції, що забезпечує заданий об'єм прибутку

або

необхідну частку ринку.
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Анотація
Досліджено проблеми оцінки і управління конкурентоздатністю продукції. Визначено чинники,
що забезпечують майбутні позиції в конкуренції та можуть зробити значний вплив на майбутні
результати діяльності підприємства. Встановлено відмінність якості і конкурентоздатності
продукції підприємства. Запропоновано застосування узгодженого теоретичного і прикладного
апарату, який дозволить вирішити проблеми аналізу і оцінки конкурентоздатності продукції
підприємства.
Ключові слова: споживач, якість, конкуренція, оцінка і управління конкурентоздатністю
продукції, властивості, вимоги, проблеми, методи.
Аннотация
Исследованы проблемы оценки и управления конкурентоспособностью продукции.
Определены факторы, обеспечивающие будущие позиции в конкуренции и могут оказать
значительное влияние на будущие результаті деятельности предприятия. Установлено различие
качества и конкурентоспособности продукции предприятия. Предложено применение
согласованного теоретического и прикладного аппарата, который позволит решить проблемы
анализа и оценки конкурентоспособности продукции предприятия.
Ключевые слова: потребитель, качество, конкуренция, оценка и управление
конкурентоспособностью продукции, свойства, требования, проблемы, методы.
Annotation
The problems of estimation and management of products a competitiveness are investigational.
Factors, that provide future positions in a competition but can render considerable influence on the future
income of enterprise, are certain. The difference of quality and competitiveness of products of enterprise is
set. Application of the concerted theoretical and applied vehicle that will allow to work out the problems of
analysis and estimation of competitiveness of products of enterprise is offered.
Key words: consumer, quality, competition, estimation and management of products, properties,
requirements, problems, methods, a competitiveness.
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СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
ДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Дослідження повільних трансформаційних процесів в Україні зробило
безперечним факт необхідності державного втручання в ринковий механізм функціонування
перехідної економіки і зі всією гостротою поставило проблему управління ним з позицій комплексного
стратегічного підходу. З одного боку, очевидно, що сьогодні процеси становлення ринку в Україні,
незважаючи на всю їхню самобутність, є частиною загальносвітового цивілізаційного руху, і вельми
важливі питання сталого економічного розвитку країни мають знаходитися у руслі однонаправленості
із вектором системних глобалізаційних перетворень. З іншого, виникає потреба у створенні сучасної
вітчизняної моделі економічного розвитку і економічного зростання, розроблення якої потребує
подальшого удосконалення методологічного і методичного апарату концепції економічної сталості.
Синергетика як наука дозволяє розвинути теоретичну сутність поняття сталості і доповнити його
сукупністю споріднених понять, які мають бути використані при розробленні довгострокової
соціально-економічної стратегії стійкого (сталого) розвитку економіки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи теорій економічного розвитку і економічної
динаміки були закладені у XVIII-XIX ученими А. Де Монткретьєном, В. Петті, А. Смітом і потім
трансформувались у статичну теорію загальної економічної рівноваги А. Маршалла, Л. Вальраса,
Ст. Парето. Первинна концепція торговельно-промислового циклу в кінці XIX-го та протягом XX-го
століть завдяки роботам М. Д. Кондратьєва, Й. Шумпетера, К. Маркса, М. Касселя, В. Мітчелла,
С. Коваля, Е. Хансена, Р. Харрода, Р. Солоу та ін. перетворилася в теорію економічної динаміки, яка
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нині спільно з теорією економічної рівноваги може стати надійним підґрунтям вирішення
неординарних трансформаційних проблем.
Сучасні вчені Б. М. Данилишин [1], С. І. Дорогунцов [2], З. В. Герасимчук [3], А. Є. Глинська [4],
Л. Ц. Масловська [5], В. Я. Шевчук [6] та багато інших зробили значний внесок у дослідження
проблеми «сталості» і розглядали її з позицій забезпечення оптимальних рівнів показників і пропорцій
соціально-економічного розвитку різних сфер і секторів економіки.
Проте значимість феномену економічного розвитку і економічної стійкості (сталості) у контексті
макроекономічної рівноваги з позицій синергетичного підходу зростає внаслідок наявності сильно
нерівноважних економічних станів, ускладнених інституціональною кризою, що спостерігається в
Україні, а також відсутності повністю сформованих теоретичних підходів щодо досліджень цих станів.
Тому це питання потребує додаткових досліджень.
Постановка завдання. Завдання статті – розглянути питання феномену економічного
розвитку і економічної стійкості (сталості) у контексті макроекономічної рівноваги з позицій
синергетичного підходу, як на теоретичному рівні, так і у практичній площині, поєднати їхній
аналітичний інструментарій як основу для побудови стратегічної моделі соціально-економічної
трансформації в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Натомість саме такі стани, на думку Й. Шумпетера,
є умовою виникнення самоорганізації і прояву синергізму як групової взаємодії людей в період кризи, що
створює рух суспільства до економічного підйому. Водночас синергетичний ефект в економіці – це
результат кооперованої взаємодії елементів економічної системи, що призводить до зміни якісного складу
економіки та траєкторії її розвитку, тобто утримання економіки на стійкій траєкторії розвитку, незважаючи
на екзогенні шоки та ендогенні флуктуації [7]. Особливим аспектом є інтерпретація синергетики як
міждисциплінарної науки, що виступає основою моделювання сукупності економічних, природничих,
соціальних, політико-правових та культурно-гуманітарних процесів.
Поняття «стійкість», яке часто ототожнюють із терміном «сталість», виникло у 80-х роках ХХ ст.
У рамках діяльності комісії ООН документ під назвою «Наше спільне майбутнє» визначив стійкий
розвиток як «тривалий безперервний розвиток, що забезпечує потреби людей, які проживають нині,
без шкоди забезпечення потреб майбутніх поколінь». Проблему «стійкого розвитку» було поставлено
на Всесвітній конференції ООН з довкілля і розвитку, яка відбулася у Бразилії в Ріо-де-Жанейро у
1992 році [8]. На ній було закладено наріжні камені концепції розвитку, екології, економіки та
соціальної безпеки у їхній діалектичній єдності та взаємодії. На конференції поняття «стійкий
розвиток» набуло нового змісту – поступового, але неухильного підвищення рівня соціальноекономічного розвитку суспільства, втім за умов довготривалого збереження довкілля. Принаймні
первісно поняття «стійкість» («сталість») виникло на міжнародному рівні і одразу набуло
глобалізаційного виміру, заклавши стратегічний імператив розвитку соціально-економічних систем
(СЕС) як утворень «відкритого» типу.
Сьогодні у повний зріст поряд з екологічним змістом стійкого розвитку постають не тільки
економічні, але й соціальні аспекти розвитку, які значно зміщують наголоси у сучасному тлумаченні
даного поняття. Суто економічний контекст стійкого розвитку визначається спроможністю СЕС
оптимально використовувати потенціал двох основних виробничих ресурсів – капіталу і праці з метою
нарощування національних обсягів виробництва, що значно залежить від адекватності
інституціональних основ суспільним відносинам в економіці.
У табл. 1 представлено діалектичні підходи до формування категорії «економічний розвиток» в
їх історичному і теоретико-методологічному аспектах з поглядів вчених, що присвятили свої наукові
пошуки даному напряму досліджень. У цілому можна констатувати, що процес економічного розвитку
виступає як інтегральний результат взаємодії наступних імперативів: поглиблення суспільної
спеціалізації і розподілу праці; зростаючого потенціалу конкурентного середовища і ефектів масштабу
виробництва; нарощування доходів домогосподарств і збільшення їх схильності до заощаджень як
основного джерела інвестування в економіці; ускладнення соціально-політичної і духовної структур
суспільства, що потребує побудови економіки нових суспільних стандартів; необхідності підвищення
якісного рівня соціальної системи, орієнтації на задоволення основних матеріальних, духовних,
ідеологічних, політичних запитів окремих індивідів та їх груп; формування інноваційно-інформаційного
простору розвитку сучасної інтегрованої економіки.
Акцент робиться на нелінійному, стрибкоподібному і переривчастому процесі наростання складності
СЕС при переході від одного трансформаційного стану до іншого. Виникають дві площини наукового
аналізу: 1) теорії економічного зростання (economic growth); 2) теорія економічного розвитку (economic
development). Незважаючи на їхній органічний зв’язок і перетин, методологічно вони не співпадають,
оскільки пануючою в аспекті економічного зростання є гіпотеза про позитивну коливальну динаміку
макроекономічних індикаторів, насамперед ВВП, а в концепції економічного розвитку - не тільки
позитивну, але й нульову, від’ємну, яка у разі економічного зростання має перекриватися позитивною.
Натомість у тенденції стійке зростання економіки трансформується у стійкий економічний розвиток із
певними коливаннями економічних показників, створюючи основу для прогресивної динаміки СЕС.
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Таблиця 1
Еволюційний підхід до формування категорії «економічний розвиток»
Період
Друга половина ХІХ
століття
Перші десятиліття XX
століття

Друга половина XX
століття

Перша половина ХХ
століття
50–60-і роки ХХ століття

70-і роки XXстоліття

Кінець XX століття

Сутність поняття за етапами розвитку
Адам Сміт («Дослідження про природу і причини багатства народів»): розподіл
праці і спеціалізація - основа економічного розвитку.
Йозеф Шумпетер: економічний розвиток відбувається циклічно і нерівномірно
внаслідок нерегулярності появи і впровадження інновацій.
Вільям Ростоу: розвиток економічних систем може бути поділений на п'ять стадій:
1) традиційна технологічно нерозвинена економіка, переважно аграрні відносини,
ієрархічна соціальна структура;
2) зростання інвестицій і поява новітніх технологій у сільському господарстві,
передумови для якісного економічного стрибка;
3) подальший розвиток новітніх технологій, перехід до кумулятивного зростання,
формування соціально-політичної структури суспільства;
4) довготривалий технологічний підйом, становлення технологічної зрілості;
5) ускладнення процесу виробництва споживчих благ в результаті формування
суспільства матеріального добробуту.
Модель Харрода-Домара: накопичення заощаджень та мобілізація значної частки
національного доходу у формі інвестицій як джерела нарощування темпів
економічного розвитку.
Завмирання економічного розвитку, концентрація уваги на зменшенні соціальної
нерівності та безробіття у процесі економічного зростання.
Теорії прихильників підходу структурних трансформацій в рамках двосекторної
моделі Артура Льюіса - теза про існування двох секторів в економічній системі: 1)
сучасного - з відносно передовою технікою і добре функціонуючим ринковим
механізмом; 2) традиційного - з відсталою технікою і слабким зв'язком із ринком.
Усвідомлення необхідності структурної трансформації аграрної економіки
слаборозвинутих країн.
Едгар Оуенс: розвиток почав розглядатись як багатоплановий процес, що веде до
радикальних змін не тільки у продуктивних силах, але й у соціальних структурах,
поведінці людей, суспільних інститутах, а також до прискорення економічного
зростання і має бути направлений на скорочення нерівності та викорінювання
безробіття.

Джерело : розроблено автором
Єдність категорій «стійкий економічний ріст» і «стійкий розвиток» полягає в наступному: поперше, в обох поняттях присутній термін «стійкість» як ключова об’єднуюча характеристика; по-друге,
наявність певних розходжень не впливає на глибинну змістовність критеріїв стійкості всередині теорій
зростання й розвитку; по-третє, обидва підходи є ознаками макроекономічної стабільності; почетверте, кожне з понять є доповненням іншого і неможливе без його існування, оскільки інтегральний
ефект виникає при перетині кількісного і якісного зрізів функціонування СЕС.
Водночас категорія «економічна рівновага», що є стрижневим у макроекономічній теорії, також
використовується для аналізу «внутрішнього» стану окремої СЕС в певний період часу, і критерії
«економічна стійкість», «економічне зростання», «економічний розвиток», органічно вплетені у модель
макроекономічної рівноваги, можуть стати суттєвими ендогенними параметрами ідентифікації стану
економіки. Однак, очевидно, що при такому підході дещо змінюються акценти в їхньому тлумаченні, і
необхідний перехід від специфічного глобалізаційного змісту і виміру даних понять до їхнього
розгляду в межах окремої СЕС як соціально-економічних показників або обмежень.
У ХХ-му столітті теорії економічної рівноваги розвивались за трьома основними напрямками:
кейнсіанським (неокейнсіанським), неокласичним та неокласичного синтезу, які достатньо вивчені у
науковій і навчальній літературі. В них макроекономічна рівновага означала рівність сукупних витрат і
загального обсягу виробництва і рух від сукупного попиту до сукупної пропозиції. Дана кейнсіанська
доктрина, що базувалась на ідеї державного втручання в економіку, панувала до кінця другої світової
війни. Згодом з’явились теорії економічного зростання та циклів, пов’язані з іменами Р. Харрода та
Е. Домара, які сходили до ідеї про рівність інвестицій і заощаджень, грошового доходу (попиту) і
виробничих потужностей (пропозиції), а також теорії нагромадження капіталу і розподілу Дж. Робінсон
та Н. Калдора та інші. Вони імплементувались у теорії економічних криз М. Кондратьєва, Е. Хансена,
А. Шварца, Е. Долана, М. Фрідмена, в яких рівновагу розглядають як вихідний стан економічної
динаміки. Співставлення сутності понять економічної сталості, розвитку і рівноваги наведено у табл. 2.
Макроекономічні показники, насамперед ВВП та його складові, відображають закономірності
функціонування економіки на національному рівні, їхній аналіз дозволяє виявити напрями та динаміку
макроекономічного розвитку, зміни рівноважних станів економіки. Натомість сукупність індикаторів
сталого розвитку доповнює макроекономічні показники, демонструє стан економіки України у
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порівнянні з іншими країнами світу і відбиває результативність функціонування певної сфери
економіки. Довгострокове стратегічне і ситуативне планування рівня економічного розвитку країни
може бути більш ефективним на підставі синтезу двох вищеозначених аспектів: внутрішнього
макроекономічного аналізу і зовнішнього оцінювання сталого розвитку за його окремими складовими.
Таблиця 2
Співставлення змісту понять економічної стійкості, економічного розвитку і економічної
рівноваги

Економічна стійкість,
сталий розвиток
(sustainable development)

Економічний розвиток
(economic growth,
economic development)

Розвиток суспільства, який дозволяє
задовольнити потреби нинішніх
поколінь, не завдаючи при цьому
збитків можливостям, які
залишаються як спадок майбутнім
поколінням для задоволення їхніх
власних потреб (концептуальні
документи ООН).

Економічний розвиток –
характеризує нелінійний
(стрибкоподібний і
переривчастий) процес
наростання складності при
переході від одного якісного
стану до іншого, також як зміну
самих його типів.

Це такий розвиток, коли ми
задовольняємо свої поточні потреби і
водночас не створюємо загрози для
наступних поколінь (Донелі Медоуз).

Стійкий ріст економіки означає
чітко виражений вектор саме
росту в межах визначених
коливань у його темпах, що
мають позитивні значення.

Певна траєкторія довготермінового
збільшення загального блага
людства, яка поділяється на такі
складові: соціально-економічну та
техногенно-екологічну безпеки
(С. Дорогунцов, О. Ральчук).

Стійкий розвиток економіки
припускає не тільки позитивні
значення росту економіки, але
й нульові, мінусові значення,
що, однак, повинні
перекриватися позитивними
значеннями економічного
росту.

Врівноважений розвиток, при якому
зберігається здатність суспільства до
саморегуляції (П. Самуельсон).

Під розвитком слід розуміти
якісну зміну складу, зв'язків,
тобто структури і
функціонування системи.

Концепція, ідеологія, реакція
світового співтовариства на кризові
явища у біосфері, економіці, сфері
міжнародних відносин (З. Грефф).

Кількісна зміна складу і
взаємозв'язків системи
відбиває поняття«економічне
зростання» і його темпи.

Розвиток, який має дозволити
людству уникнути можливого
передчасного зникнення з обличчя
Землі в результаті самознищення під
впливом власних варварських дій
стосовно оточуючої дійсності
(Д. Стиглиць).

Розвиток може йти як по лінії
прогресу, так і регресу, та
виражатися в еволюційній або
революційній формі.

Економічна рівновага
(еconomic equilibrium) - стан
економіки, при якому досягається
стале урівноваження та взаємне
збалансування структур, що
протистоять одна одній:
(виробництво і споживання, попит і
пропозиція тощо)
Класики: стихії і лібералізм ринкового
механізму господарювання,
«незрима рука», яка забезпечує
загальну гармонію через «вільну гру»
приватних інтересів (А. Сміт);
гнучке і вільне ціноутворення на
ринку приводитиме до миттєвої
реакції в кон’юнктурі господарства,
«попит є пропозиція» (Ж.- Б. Сей).
Неокласики: ринкова цінність товару
визначається рівновагою граничної
корисності товару і граничних витрат
на його виробництво (А. Маршал) і
маржиналісти – рівновага, при якій
виробничі послуги розподіляються з
оптимальним результатом між
конкурентами (Л. Вальрас,
В. Парето).
К. Маркс: обґрунтував загальні умови
пропорційного розвитку простого і
розширеного відтворення пояснив
сутність відтворення продуктивних
сил і виробничих відносин, а також
усіх його фаз, рівність суми змінного
капіталу і додаткової вартості І
підрозділу величині використаного у
виробничому циклі постійного
капіталу II підрозділу.
Дж. М. Кейнс і кейнсіанство: сукупні
витрати визначають сукупну
пропозицію, ціни і відсоткові ставки –
нееластичні, держава – регулятор
ринку.
Монетаризм: прагнення ринкової
економіки до рівноваги і
саморегулювання, кредитно-грошова
політика як регулятор ринку
(М. Фрідмен).
Неокласичний синтез - Д. Хікс,
В. П. Леонтьєв, П. Самуельсон,
Р. Лукас та Т. Сарджент: модель ISLM, модель нерівноваги, «економіка
ринків», теорії раціональних і
адаптивних очікувань, моделі
прогнозу і передбачення розвитку.

Навіть у межах даного дослідження у площині співставлення макроекономічних показників і
індикаторів сталого розвитку, зокрема, глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК),
виникають деякі висновки, що заслуговують, в певній мірі, на увагу. Макроекономічний аналіз
показників функціонування економіки України за 2003-2010 роки свідчить про дещо негативні тенденції
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їхньої довгострокової динаміки, характерні для загальнонерівноважних станів, представлені на
рисунках 1-6.

Рис. 1. Динаміка темпів приросту ВВП України за 2003-2010 роки
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету
Водночас закономірно відстежуються короткострокові стрибкоподібні позитивні зрушення,
насамперед, у темпах зростання ВВП (рис.1) і чистого експорту як джерела післякризового розвитку
2010 року (рис.2). Післякризове зростання виробництва в українській економіці у 2010 р. відбувалось
значною мірою завдяки експортоорієнтованим галузям, для яких чинник зовнішнього попиту є одним з
провідних.

Рис. 2. Динаміка чистого експорту як складової сукупних витрат
в економіці України у 2003-2010 роках
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету статистики України

Безперечні повільно-послідовні темпи зміни валового нагромадження капіталу за період 20072010 років, які демонструють дані на рис. 3.

Рис. 3. Темпи приросту валового нагромадження основного капіталу
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету статистики України
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Невтішну тенденцію демонструє динаміка кінцевих споживчих витрат в економіці (рис.4).

Рис. 4. Тенденції зміни кінцевих споживчих витрат
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету статистики України

Витрати сектора державного управління після 2007 р. також мали загальну тенденцію до
зменшення, що не припустимо в умовах системної кризи в економіці (рис.5).

Рис. 5. Динаміка зміни витрат державного управління в Україні
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету статистики України

Зростання споживчого попиту у 2004-2006 роках змінилось на стійке зменшення з 2006 по 2010
роки (рис.6).

Рис. 6. Витрати сектору домогосподарств в Україні у 2003-2010 роках
Джерело : побудовано автором на підставі інформації Державного комітету статистики України

Втім, слід відзначити, що динаміка агрегованого глобального індексу конкурентоспроможності
(ГІК) як показника сталості рівня економіки за його складовими, відбиваючи їх низький рівень у
порівнянні з іншими країнами, водночас демонструє стабільність показників у період з 2005 по 2012
роки і навіть слабкі ознаки пожвавлення у 2011–2012 роках (табл. 3). Це є певним досягненням в
умовах значно нестабільного зовнішнього середовища країни. Тенденції зміни індикаторів
макроекономічного стану і ГІК країни разом додатково демонструють нетривалий характер впливу
негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи на стан економіки України і її здатність до
відносно швидкого врівноваження, хоча б на низькому рівні ВВП і сукупних витрат в економіці.
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Таблиця 3
Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності України*
(у балах)
Субфактори

20052006 рр.

20062007 рр.

20072008
рр.

Індекс глобальної
конкурентоспроможності

3,97

3,89

3,98

4,09

3,95

3,9

4,00

Основні вимоги

4,32

4,15

4,06

4,15

3,96

3,92

4,18

Державні та приватні інституції

3,13

3,14

3,12

3,26

3,10

2,96

2,98

Інфраструктура

3,63

3,30

3,09

3,13

3,39

3,83

3,87

Макроекономічна стабільність

4,36

4,27

4,67

4,62

3,96

3,20

4,21

Охорона здоров’я та початкова
освіта

6,16

5,88

5,37

5,59

5,41

5,7

5,64

Підсилювачі ефективності

3,64

3,68

3,93

4,12

4,05

3,98

4,00

Вища освіта й професійна підготовка

4,46

4,35

4,20

4,46

4,38

4,61

4,58

Ефективність ринків

3,87

3,96

3,74

4,11

3,96

3,53

3,80

Оснащення новітніми технологіями

2,58

2,71

2,75

3,38

3,37

3,37

3,47

Розмір ринку

4,85

4,85

4,62

4,56

4,67

4,53

4,54

Фактори інновацій та розвитку

3,59

3,47

3,52

3,66

3,42

3,30

3,29

Розвиток бізнес-процесів

3,97

3,84

3,83

3,91

3,63

3,48

3,48

Інновації

3,21

3,11

3,22

3,4

3,21

3,11

3,11

20082009 рр.

20092010 рр.

20102011
рр.

20112012
рр.

Джерело : складено автором на основі даних The Global Competitiveness Report
Безумовно, дослідження і висновки, що мають за мету досягнення синергетичного
міждисциплінарного ефекту, обмежені рамками статті і потребують подальших більш глибоких
досліджень, втім ідея розгляду макроекономічних показників і індикаторів ГІК у єдиній площині
динамічної макрорівноваги представляє інтерес і заслуговує на увагу.
Висновки з проведеного дослідження. Стратегічні імперативи сталого розвитку, закладені у
соціальну, економічну та екологічну складові сталого розвитку економіки, мають бути орієнтовані
водночас на внутрішню макроекономічну рівновагу і сучасні глобалізаційні виклики. Їхній органічний
синтез спроможний забезпечити синергетичний ефект, особливо при позиціонуванні його на основу
довгострокового соціально-економічного планування, яке має стати провідним стратегічним
пріоритетом.
Аналіз характеристик економічної стійкості СЕС у вищеозначених аспектах дозволяє зробити
ряд узагальнень: економічна стійкість – це стрижневе поняття економічного розвитку, залежне від
екзо- та ендогенних чинників ринкового середовища СЕС національної економіки; категорія стійкості
потребує прийняття суперстратегічних, стратегічних і тактичних рішень щодо відтворення
потенціалу СЕС; необхідна чітка постановка стратегічних цілей макроекономічної системи задля
досягнення економічної стійкості СЕС, що потребує розроблення довгострокової стратегії її
функціонування; критерії стійкості мають визначатися, виходячи з цілей і наявних ресурсів системи і
передбачають розроблення інтегрального показника рейтингу економічної стійкості, який зводить
воєдино різноспрямованість оцінки її за окремими критеріями (наприклад, одночасне вирішення
дилеми максимізації сукупних доходів і економічної стійкості); потрібний такий механізм забезпечення
економічної стійкості СЕС, який врівноважує її окремі складові, а також створює режим
довгострокового стратегічного розвитку за умов динамічної економічної рівноваги.
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Анотація
Узагальнено стратегічні імперативи синергетичного підходу до економічного розвитку на
підставі поєднання ідей концепцій сталості і економічної рівноваги, які витікають з комплексного
аналізу макроекономічних показників і індексів глобальної конкурентоспроможності країни
Ключові слова: сталий (стійкий) розвиток, економічна рівновага, синергетика, соціальноекономічна стратегія.
Аннотация
Обобщены стратегические императивы синергетического подхода на основе объединения
идей концепций устойчивости и экономического равновесия, которые вытекают из комплексного
анализа макроэкономических показателей и индексов глобальной конкурентоспособности страны
Ключевые слова: устойчивое (стабильное) развитие, экономическое равновесие,
синергетика, социально-экономическая стратегия.
Annotation
The strategic imperatives of synergetics approach are generalized on the basis of association the
ideas of conceptions the stability and economic equilibrium, which follow from the complex analysis of
macroeconomic indexes and indexes of global competitiveness of country
Key words: sustainable (stable) development, economic equilibrium, synergetics, social-economic
strategy.
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УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
РОБОЧОЇ СИЛИ
Постановка проблеми. Однією з характерних рис сучасного етапу розвитку цивілізації стала
глобалізація практично усіх сфер суспільного життя. Особливого масштабу розвиток глобалізаційних
процесів набув в економічній сфері, результатом чого стало формування єдиного світового
господарства та світового ринку, який характеризується високою мобільністю виробничих ресурсів,
товарів та послуг. Особливе місце в системі світового ринку належить світовому ринку робочої сили, і,
як наслідок, міжнародній міграції робочої сили (ММРС), оскільки в даному випадку глобалізаційні та
інтеграційні процеси виходять за межі економічної системи, включаючи до сфери взаємодії соціальну
та культурну сфери. Таким чином, динамічний розвиток світового ринку робочої сили та ММРС
стимулюють не тільки зростання процесів економічної інтеграції та глобалізації, але й сприяє
культурному обміну, поширенню освіти та демократичних цінностей у світі. З іншого боку, не можна
залишити осторонь негативні прояви зростання розвитку ММРС, до таких, зокрема, можна віднести
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трудове рабство та торгівлю людьми, зростання соціального сирітства, «відтік мізків» (трудова
еміграція науковців та висококваліфікованих кадрів) тощо.
Зважаючи на позитивні та негативні наслідки міжнародної міграції робочої сили як у світових
масштабах, так і в розрізі окремих країн, виключне значення трудових ресурсів та ринку робочої сили
для функціонування та розвитку світової та національної економіки, дослідження процесів ММРС
залишається в переліку найважливіших завдань сучасної економічної науки.
Для вітчизняної теорії та практики вивчення, аналіз та прогнозування процесів ММРС особливо
важливе, зважаючи на значні масштаби трудової еміграції з країни, а також з огляду на те, що Україна
опинилася у ролі буферної зони на шляху потужних міграційних потоків в основному з країн Азії, в
Центральну та Західну Європу. Все це ставить перед Україною ряд проблем, від вирішення яких без
перебільшення залежить подальший розвиток та економічна безпека країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зважаючи на актуальність проблем, пов’язаних з
розвитком та сучасним станом світового ринку робочої сили та ММРС, їх дослідження займають
важливе місце не тільки в роботах вчених, але також є важливою частиною дослідницько-аналітичної
роботи в рамках ООН, Міжнародної організації з міграції (МОМ) та окремих організацій, які входять до
структури Організації Об’єднаних Націй, зокрема, Міжнародної організації праці (МОП). Наприклад,
виступ Генерального секретаря на 65 сесії ООН у серпні 2010 р. був присвячений проблемам
міжнародної міграції [1].
В Україні дослідженням проблем трудової міграції в різних аспектах займалися Л. Гальків,
В. Геєць, О. Грішнова, А. Кредісов, Т. Ковальчук, Е. Лобанова, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, А. Подручняк,
О. Позняк, О. Романюк, А. Румянцев, В. Савельєв, А. Старостін, Л. Чвертко та ін.
Не дивлячись на значний науковий та практичний інтерес, проблема трудової міграції в Україні
все ще залишається нерозкритою. Наявні значні протиріччя в оцінці чисельності українських трудових
емігрантів, неоднозначним є також вплив активної міжнародної міграції працездатного населення на
економіку України.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження місця України в системі міжнародної
міграції робочої сили на сучасному етапі. Аналіз та оцінка потоків трудових мігрантів, вплив процесів
міжнародної трудової міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні
Виклад основного матеріалу дослідження. Якщо розглядати процеси міжнародної міграції
робочої сили відносно України, то, безумовно, нашу країну можна віднести до характерних
представників «країн виїзду», тобто країн, в яких еміграційні процеси значно перевищують потоки
іммігрантів. За часів новітньої історії своєї державності, Україна утвердилась, як одна з найбільших
країн-експортерів робочої сили в Європі. Така ситуація є доволі характерною для нашої країни, якщо
розглядати дане питання в історичному розрізі. Зокрема, дослідники виділяють чотири хвилі
української еміграції.
1. Перша хвиля еміграції розпочалась наприкінці ХІХ ст. та тривала до початку Першої світової
війни. Це трудова міграція населення в основному з Галицьких земель України до США, Канади,
Австралії, Аргентини тощо. Основними причинами еміграції були економічні (аграрна
перенаселеність), в меншій мірі спонукальними мотивами були соціальні і політичні чинники, зокрема,
національний гніт з боку Австро-Угорської та Російської імперії.
Відомо, що у 1891-1901 роках зі Східної Галичини емігрувало до Канади і США 78 тисяч
українців. У 1901-1911 роках виїхало 224 тисяч чоловік. Таким чином, на початку XX століття лише зі
Східної Галичини емігрувало понад 302 тисячі українців [1].
2. Друга хвиля означена періодом між Першою та Другою світовими війнами. В даному випадку
на зміну суто економічним мотивам приходять політичні причини, основну масу емігрантів складали
політичні опоненти радянської влади, що активно протистояли її поширенню на території України, а
також «класові вороги»: великі землевласники, підприємці, аристократи, духовенство. Основні потоки
емігрантів були спрямовані до Польщі, Австрії, Румунії, Німеччини, Франції, США і Канади.
3. Політичні мотиви стали основою також і третьої хвилі української еміграції, що розпочалась
наприкінці Другої світової війни. Основну масу емігрантів складали військовополонені, в’язні
концтаборів, робітники, що насильно вивозились на роботи до Німеччини. Виїжджали до Канади,
США, Великобританії, Аргентини, Франції тощо.
4. Четверта хвиля еміграції, нарівні із першою, мала в своїй основі економічні причини і
характеризується рисами, притаманними саме трудовій міграції, тобто основна мета виїзду - пошук
роботи за кордоном. Вона розпочалась у 90-х рр. ХХ ст. і триває фактично до сьогоднішнього дня.
Українські трудові мігранти здебільшого направлялись до Росії, Італії, Греції, Португалії, Іспанії,
Великобританії, США тощо [2].
В контексті нашого дослідження найбільший інтерес становить саме четверта хвиля української
еміграції. Цей сучасний етап еміграції з України має яскраво виражений економічний характер
трудової міграції та є частиною міжнародної міграції робочої сили. Дослідження даного періоду дасть
змогу оцінити масштаби та наслідки трудової міграції для нашої держави на даний час, а також
дозволить визначити місце України в системі ММРС.
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В глобальних масштабах чисельність міжнародних мігрантів у 2010 р. перебувала на рівні
близько 214 млн. чоловік [3]. Загальну динаміку міграційних процесів у світовому масштабі та для
України протягом 1990-2010 рр. відображено на рис. 1 і 2. Хоча, слід зазначити, що сюди віднесено не
тільки трудових мігрантів, але й біженців, тих, хто переїздить на постійне місце проживання за кордон,
тимчасових мігрантів та інші категорії мігрантів. Але, зважаючи на те, що трудові мігранти складають
найчисельнішу категорію у загальній структурі міжнародних мігрантів, то тенденції представлені на
рисунках відображають загальну картину для трудової міграції.

Рис. 1. Динаміка чисельності міжнародних мігрантів у світовому масштабі 1990-2010 рр.
[4]]
Як бачимо з рис. 1, протягом зазначеного періоду спостерігався стійкий приріст чисельності
мігрантів у світі. Порівняно з 1990 р. чисельність мігрантів у 2010 р. зросла більш ніж на 37,5 %.
Основними причинами цього є зростання населення у світі та стрімкий розвиток глобалізації.
Розглянемо аналогічну динаміку міжнародної міграції для України.

Рис. 2. Динаміка чисельності міжнародних мігрантів в Україні
1990-2010 рр. [4]]
Як бачимо з рис. 2, в Україні динаміка міграційних процесів діаметрально протилежна до
світових тенденцій. Так порівняно з 1990 р. у 2010 р. потік міжнародних мігрантів в Україні скоротився
на 23,7 %. Таку ситуацію спричинили декілька факторів:
1. Негативна динаміка приросту населення спричинила скорочення кількості трудових ресурсів
України.

56

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

2. З роками ускладнилась процедура в’їзду та посилився контроль за нелегальною міграцією у
більшості з розвинених країн світу.
3. Ніша соціально непривабливих робіт та низькокваліфікованої праці, на яку в основному
претендували емігранти з України, поступово заповнилась.
4. Економічна криза останніх років знизила попит на працю, в тому числі на іноземних
робітників.
5. Багато наших співвітчизників, виїхавши на тимчасову роботу за кордон, залишились там на
постійне місце проживання.
Найбільшою проблемою в процесі дослідження трудової еміграції з України є відсутність
достовірної статистичної бази. Більшість українських громадян використовують нелегальні шляхи
виїзду та працевлаштування за кордоном, саме тому статистика процесів трудової міграції в Україні
носить здебільшого приблизний характер, що базується на непрямих даних та експертних оцінках.
Так, згідно оцінок координатора проекту дослідження української трудової міграції в країнах
перебування І. Маркова, у 2008 р. за кордоном знаходилося біля 4,5 млн. трудових мігрантів з України
[5]. Згідно даних, опублікованих українським представництвом Міжнародної організації з міграції у
вересні 2011 р., сукупна кількість емігрантів з України, що перебувають за кордоном становить 6,5
млн. чол. Сукупна кількість мігрантів складає 14,4 % від населення України. Найпопулярнішими
країнами призначення для українців є: Російська Федерація, Німеччина, США, Ізраїль, Чехія,
Угорщина, Польща [6, с. 3].
Щодо чисельного розподілу українських трудових емігрантів за країнами, то знову ж таки, ми
можемо лише наводити дані, що ґрунтуються на приблизних експертних оцінках. Офіційна статистика
відображає, як правило, лише незначну частину вітчизняних заробітчан, більшість з яких працює без
реєстрації в державних органах відповідних країн. У таблиці 1 наведемо офіційну та фактичну (за
приблизними оцінками) чисельність українських трудових мігрантів у найбільш популярних для
працевлаштування країнах.
Таблиця 1
Чисельність українських трудових мігрантів за країнами перебування у 2008 р. [5]]
Країна
Російська Федерація
Італія
Польща
Іспанія
Португалія
Чехія
Греція
Нідерланди
Великобританія
США

Чисельність українських трудових мігрантів (тис. чол.)
офіційна статистика
фактична кількість
169
2000
195
500
20
450
52
250
44
75
51
150
20
75
н/д
40
н/д
70
н/д
500

Як бачимо а табл.1, значна маса вітчизняних трудових мігрантів перебуває в нелегальному
статусі. Основною країною для працевлаштування є Росія, друге місце займають країни
Європейського Союзу.
Домінуючими видами економічної діяльності серед українських трудових мігрантів є
будівництво, найпоширеніше серед чоловіків, і домашній догляд, що переважає серед жінок. Більш
детальний розподіл за сферами працевлаштування виглядає наступним чином: будівництво – 54 %;
домашній догляд -17 %; сільське господарство – 9 %; оптова та роздрібна торгівля – 9 %;
промисловість – 6 %; інші види робіт – 5 % [6, с. 3].
Основною спонукальною причиною для трудової еміграції з України, як і інших країнах світу, є
бажання трудового емігранта покращити рівень життя як для себе, так і для своїх близьких. В
підтвердження цих слів наведемо наступний факт: середня заробітна плата мігрантів за кордоном у
2008 р. становила 820 дол. США, що було майже утричі вище, ніж середня заробітна плата в Україні
(281 дол. США) [6, с. 4].
Висновки з проведеного дослідження. У підсумку можна зазначити, що Україна є одним з
основних експортерів робочої сили у Європі. Активна трудова еміграція наших співвітчизників, що
спостерігається протягом всього періоду незалежності, має як позитивні, так і негативні наслідки. До
негативних, насамперед, можна віднести: скорочення економічно активного населення в країні; втрату
висококваліфікованих кадрів, частина з яких залишиться на постійне місце проживання за кордоном;
соціальне сирітство дітей заробітчан тощо. Поряд з тим існують й позитивні наслідки трудової
еміграції українців, основним з яких є значний притік валюти у вигляді грошових переказів.
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У 2010 р. грошові перекази до України знаходились майже на рівні обсягу прямих іноземних
інвестицій та становили 5,2 млрд. дол. США, що майже в 8 разів вище за зовнішню допомогу розвитку
для України. Згідно з деякими припущеннями, українська економіка втратила б приблизно 7 % свого
потенціалу без стимулюючого впливу грошових переказів мігрантів. [6, с. 4].
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню місця та ролі України в системі міжнародної міграції робочої
сили на сучасному етапі розвитку. Здійснено порівняльний аналіз динаміки світових та вітчизняних
міжнародних міграційних процесів. Проведено історичний та статистичний аналіз і оцінка потоків
українських трудових емігрантів. Розкрито вплив процесів міжнародної трудової міграції на
соціально-економічну ситуацію в Україні. Визначено позитивні та негативні сторони активної
трудової міграції наших співвітчизників протягом періоду незалежності нашої держави.
Ключові слова: міжнародна міграція робочої сили, українська еміграція, причини і наслідки
трудової міграції в Україні.
Аннотация
Статья посвящена исследованию места и роли Украины в системе международной миграции
рабочей силы на современном этапе развития. Осуществлён сравнительный анализ динамики
мировых и отечественных международных миграционных процессов. Проведён исторический и
статистический анализ и оценка потоков украинских трудовых эмигрантов. Раскрыто влияние
процессов международной трудовой миграции на социально-экономическую ситуацию в Украине.
Определены положительные и отрицательные стороны активной трудовой миграции наших
соотечественников в период независимости нашего государства.
Ключевые слова: международная миграция рабочей силы, украинская эмиграция, причины и
последствия трудовой миграции в Украине.
Annotation
The article deals with the research of the place and role of Ukraine in the system of international labor
migration at the present stage of development. Also, it includes the analysis of the dynamics of world and
domestic international migration, an historical and statistical analysis and evaluation of flows of Ukrainian
labor migrants. The article touches upon the impact of processes of international migration on the socioeconomic situation in Ukraine. Identify positive and negative aspects of the active migration of our
compatriots in the period of independence of our country.
Key words: the system of international labor migration, Ukrainian emigration, causes and
consequences of labor migration in Ukraine.
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПОДОЛАННЯ
КРИЗИ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. На сьогодні економіка України перебуває в умовах кризового стану,
який характеризується зниженням рівня реального ВВП, високим рівнем безробіття населення,
недовірою до вітчизняного виробника, наповненістю українських ринків збуту імпортними товарами
низької якості. Тому актуальним стає дослідження шляхів подолання кризи виробництва в Україні та
забезпечення стабільного функціонування вітчизняної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню подолання кризових явищ в економіці
держави присвячено праці багатьох вітчизняних вчених, а саме Ю. Бажала, В. Гейця, Б. Кваснюка,
А. Чухна та ін. Теоретичні проблеми взаємозалежності розвитку ринкової економіки та інновацій
досліджуються такими вченими, як А. І. Анчишкін, Л. Л. Антонюк, І. М. Буднікевич, С. В. Валдайцев,
С. Ю. Глазьєв та ін.
Разом з тим проблема подолання кризи виробництва в умовах ринковоорієнтованої економіки
нашої держави потребує глибшого дослідження, що і зумовлює її актуальність.
Постановка завдання. Основною метою статті є дослідження моделі кризового стану
економіки України та обґрунтування пропозицій щодо стабілізації економічних процесів з метою
збільшення реального ВВП держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. На спад виробництва в Україні впливає низка
причин, а саме зниження купівельної спроможності населення, недостатність висококваліфікованих
працівників технічних спеціальностей, недостатньо ефективне регулювання функціонування
економіки, велике податкове навантаження підприємств, пріоритетна увага споживачів до продукції
закордонного виробника, високий рівень корупції, що спричиняє тінізацію доходів підприємств.
Однією із ключових проблем вітчизняного виробництва залишається моральний та технічний
знос основних засобів на більшості підприємств України. Для успішного функціонування суб’єктів
підприємництва необхідне періодичне оновлення основного капіталу, що забезпечить виробництво
конкурентоспроможної продукції, задовільний фінансовий стан підприємства, задоволення попиту
населення, а також стабільне функціонування економіки держави [6].
За даними Державного комітету статистики, ступінь зносу основних засобів підприємств України
у 2010 р. досяг 74,9% [4]. Разом з тим, у деяких галузях економіки значення цього показника ще вищі:
на підприємствах транспорту та зв’язку – 94,4%, для підприємств виробництва та розподілення
електроенергії, газу та води цей коефіцієнт дещо нижчий – 60,7% [3]. Високий ступінь зносу свідчить
про незадовільний технічний стан основних засобів, який унеможливлює успішне функціонування
господарюючих суб’єктів та зумовлює необхідність модернізації, заміни та оновлення їх основного
капіталу.
Для досягнення економічного зростання нашої держави обсяги інвестицій в основні засоби
мають бути набагато вищими. Про це переконливо свідчить досвід інших країн, які досягли високих
результатів розвитку економіки. Зокрема, у Китаї 15 років тому стан основних засобів був таким, як
нині в Україні, проте на оновлення основного капіталу щорічно спрямовується 40-46% ВВП, що
забезпечує економічне зростання держави [8]. Натомість ситуація в Україні залишає бажати кращого:
інвестиції в основні засоби відносно ВВП склали: у 2009 р. – 16,6%, у 2010 р. – 13,9%, у 2011р. –
15,9% [4]. Рекомендоване значення цього показника у Європі складає 30%, хоча вітчизняні науковці
стверджують, що й такого рівня для економічного зростання України буде мало та пропонують 40% [1].
Негативна тенденція скорочення обсягів оновлення основних засобів підприємств, яка
спостерігається упродовж останніх років, пов’язана, насамперед, із відсутністю необхідних фінансових
ресурсів [6]. Як свідчить вітчизняна практика, більша частина інвестицій у основні засоби здійснюється за
рахунок коштів приватного сектору, причому головним джерелом фінансування довгострокових реальних
інвестицій є власні кошти суб’єктів підприємництва. Цих коштів недостатньо для необхідного рівня
оновлення основних засобів, здебільшого імпортних і високовартісних. [1] Теорія оптимізації структури
капіталу вказує за необхідне залучати додаткові джерела фінансування для успішного функціонування
суб’єктів підприємництва. Стає очевидним те, що для оновлення основних засобів потрібне довгострокове
кредитування підприємств, однак нині воно є недоступним для більшості господарюючих суб’єктів через
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високу їх вартість та дуже високі вимоги до позичальників. Адже банки надають перевагу при кредитуванні
тим напрямам бізнесу, які мають швидкий капіталооборот, зокрема, підприємствам торгівлі [2].
Вищеописану проблему можна вирішити, запустивши механізм, який умовно зображений на рис.
1. Відповідно до запропонованого механізму державі необхідно:
по-перше, стимулювати залучення інвестицій у підприємства, які виготовляють основні засоби.
Необхідно збільшувати частку їх фінансування за рахунок державних і місцевих бюджетів,
розробивши відповідні пріоритетні інвестиційні проекти, а також надавати пільги (податкові, кредитні
тощо) господарюючим суб’єктам, які долучаться до фінансування цих інвестицій;
по-друге, спрямовувати інвестиції у розвиток людського капіталу, а саме на підготовку провідних
фахівців технічних напрямів, оскільки вони в подальшому зможуть створити, а також обслуговувати
конкурентоспроможні основні засоби українських підприємств;
по-третє, знизити відсоткові ставки на цільові кредити (для інвестування в основні засоби), що
зробить їх доступнішими для українського виробника.
Інвестиції у підприємства,
які виготовляють основні
засоби

Інвестиції у людський
капітал (висококласна
технічна освіта)

Зниження відсоткових
ставок на кредити для
основних засобів

Доступні за ціною високоякісні основні засоби для підприємств різних
галузей економіки

Розширення виробничих потужностей підприємств України

«Українське економічне диво»:
1. Зростання ВВП.
2. Потужне вітчизняне виробництво.
3. Довіра до українського виробника.
4. Створення нових робочих місць.
5. Зростання експорту.
6. Зменшення частки імпортних товарів на ринку України.

Рис. 1. Механізм подолання кризи виробництва в Україні
У результаті впровадження запропонованих напрямів у вітчизняну економіку, вони можуть стати
каталізатором потужних змін в ній, адже це забезпечить підприємства різних галузей економіки
високоякісними основними засобами за доступними цінами для українського виробника, оскільки для
їх виготовлення буде залучено достатньо коштів і над їх виробництвом працюватимуть
висококваліфіковані спеціалісти технічних напрямів підготовки, а отже, вітчизняні основні засоби
будуть дешевшими за імпортні, а також доступнішими стануть цільові кредити. Це призведе до
розширення виробничих потужностей вітчизняних підприємств, що забезпечить умови для настання
«Українського економічного дива»: зростання ВВП, розвитку потужного вітчизняного виробництва,
створення нових робочих місць, а відтак зменшення рівня безробіття, зміцнення довіри до
українського виробника, зростання експорту та зниження частки імпортних товарів на ринку України.
Разом з тим, слід відмітити, що термін проведення даної реформи не може бути меншим, ніж 10
років, оскільки суб’єкти господарювання, які займаються виробничою діяльністю, мають
довготривалий капіталооборот і висококласна підготовка фахівців технічних напрямів вимагає,
принаймні, 4-6 років навчання.
Відповідно до Стратегії національної модернізації України, перспективи розвитку вітчизняної
економіки залежатимуть від підвищення її конкурентоспроможності та здійснення якісних структурних
зрушень шляхом переходу на інвестиційно-інноваційну модель розвитку. Якщо період 2010-2012 рр. буде
етапом посткризового зростання після відновлення нормальної роботи фінансової системи, то період
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2013-2020 рр. має стати важливим етапом реструктуризації економіки й закріплення позитивних тенденцій
економічного та соціального розвитку України. Саме здійснення прогресивних інституційних та структурних
перетворень, поглиблення європейської інтегрованості української економіки має вивести Україну до групи
країн, що вийдуть з кризи оновленими і здатними до динамічного зростання [5].
Відповідно виділено два етапи розвитку національної економіки:
І. 2010-2012 рр. – період подолання фінансової кризи та досягнення макроекономічної
стабілізації, забезпечення нормального функціонування фінансових ринків та їх ролі в інвестиційних і
структурних процесах.
ІІ. 2013-2020 рр. – період формування фундаментальних основ сталого розвитку та активізації
реформ з подальшим підвищенням конкурентоспроможності економіки України та забезпечення
стійких темпів розвитку економіки.
Україна має посилити свою адаптованість та здатність швидко реагувати на світові виклики.
Передбачається перехід економіки України до менш енергоємного та більш екологічно чистого
економічного зростання [7].
Висновки з проведеного дослідження. Отже, головною проблемою, яка дестабілізує
вітчизняне виробництво, а з ним і успішне функціонування економіки України, є високий ступінь зносу
основних засобів суб’єктів підприємництва. Для вирішення цієї проблеми, а відтак і для подолання
кризи виробництва в Україні необхідно стимулювати інвестиції у ті підприємства, які виготовляють
основні засоби, а також у людський капітал, а саме на підготовку провідних фахівців технічних
спеціальностей, та забезпечити зниження відсоткових ставок на цільові кредити (кредити на
придбання основних засобів для виробничих підприємств).
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Анотація
Проаналізовані причини виникнення економічної ризи в Україні. Визначені внутрішні чинники,
які поглиблюють кризові явища в економіці. Запропоновано механізм подолання кризи виробництва
в Україні.
Ключові слова: валовий внутрішній продукт, економічна криза, спад виробництва,
економічне зростання.
Аннотация
Проанализированные причины возникновения экономического кризиса в Украине. Определены
внутренние факторы, которые углубляют кризисные явления в экономике. Предложен механизм
преодоления кризиса производства в Украине.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, экономический кризис, спад производства,
экономический рост.
Annotation
The reasons of origin of economic crisis in Ukraine are analyzed. Internal factors which deepen the
crisis phenomena in an economy are certain. The mechanism of overcoming of crisis of production is offered
in Ukraine.
Key words: gross domestic product, economic crisis, downstream, economy growing.
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ
Постановка проблеми. Активізація функціонування та збільшення кількості мережевих
структур у світовій та національній економіці свідчать про ефективність їх застосування. На
сьогоднішній день одними з основних переваг кластерів є збереження частки ринку і виживання
самого підприємства в умовах кризи.
Передумови географічної концентрації організацій і формування кластерів: зменшення витрат
на транспортну логістику, на розвиток інфраструктури і підготовку кваліфікованої робочої сили;
конкуренція, яка стимулює впровадження інновацій, зменшення трансакційних витрат. Формування
кластерів дає чітке розуміння економічного профілю території, сприяє залученню інвестицій;
допомагає визначити напрямки вдосконалення освіти і сприяє дослідницькій активності, стимулює
розвиток малого підприємництва на основі використання передових технологій; сприяє виходу
продукції на міжнародні ринки і входженню підприємств в мережі стратегічної взаємодії. Кластери
сприяють підвищенню конкурентоспроможності економіки регіону, в якому вони розташовані, завдяки
ефекту синергії, коли значимість цілого перевищує просту суму складових частин.
Ініціаторами формування кластеру виступають керівники підприємств та організацій, що
працюють у відповідній сфері економічної діяльності створюваного кластера, територіальні та
центральні органи виконавчої влади, зацікавлені у розвитку кластеру. Формування кластеру
здійснюється шляхом проведення зборів підприємств і організацій, які подачею своїх заяв виявили
зацікавленість стати учасниками кластеру.
Для забезпечення ефективної взаємодії між учасниками кластеру з метою реалізації стратегії
розвитку кластеру необхідно впроваджувати маркетингові інструменти та заходи, які дозволять
підвищити конкурентоспроможність кластеру та регіону, в якому він розташований, а також збільшити
конкурентоспроможність економіки країни в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні підходи щодо
створення та розвитку кластерів розкриті в роботах М. П. Войнаренка, Л. С. Маркова, М. Є. Портера,
І. В. Вишнякової, О. В. Гладкого, І. О. Хоменка та інших [1–4].
Проблемам застосовування маркетингу у кластерах присвячені праці С. І. Гриценка,
Е. М. Забарної, А. М. Крилова, А. В. Таранича, В. В. Спіцина, О. Е. Папковської та інших [5–8].
Аналіз наукових праць з даної проблематики [1–8] показав, що в існуючих дослідженнях не в
повній мірі розкриті проблеми створення комплексу управлінських дій щодо організаційного механізму
створення кластерів та не відображено маркетингові інструменти та фактори середовища щодо
розвитку національних кластерів. У зв’язку з цим, дослідження впливу маркетингових інструментів на
функціонування існуючих і формування нових кластерів, а також застосування маркетингової стратегії
розвитку національних кластерів є, безумовно, актуальними та результативними.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення загальної стратегії формування
кластерів та розробка маркетингової стратегії розвитку національних кластерів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кластер дозволяє вижити малому бізнесу і
співпрацювати з великими підприємствами своєї галузі. Вони здатні поєднувати спеціалізацію та
інтеграцію, конкуренцію і кооперацію, забезпечуючи сталий соціально-економічний розвиток регіону.
Основними характеристиками кластера, що відрізняє його від інших територіально-виробничих
систем, є:

– взаємозв'язки та взаємозалежності елементів кластера;
– ефективність взаємодії підприємств у межах формування кластерної структури;
– синергетичний ефект – це інтегральна характеристика, що представляє результат взаємодії

інноваційних потенціалів складових, визначає кількісну оцінку їх взаємовпливу;
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– основні підприємства кластера, які поєднані виробничими зв'язками та співпрацею, що
вносять основний вклад у результат діяльності кластера;
– ядро кластера (координаційний центр), що регулює діяльність кластера;
– резерви зростання виражаються через напрямки діяльності чи окремі підприємства, потенціал

яких не розкритий повністю, але здатний за умови реалізації сприяти стратегічному розвитку всієї
інноваційної структури.
Кластери можуть утворюватися у формі міжгалузевих та внутрішньогалузевих об'єднань. Для
побудови виробничого кластера необхідно визначити частку основних великих підприємств галузі, а
потім визначити вертикальні і горизонтальні їх взаємозв'язки. Основною метою реалізації кластерної
політики є забезпечення високих темпів економічного зростання і диверсифікації економіки за рахунок
підвищення конкурентоспроможності підприємств, постачальників устаткування, комплектуючих,
спеціалізованих виробничих і сервісних послуг, науково-дослідних і освітніх організацій, що створюють
територіально-виробничі
кластери.
Реалізація
кластерної
політики
сприяє
зростанню
конкурентоспроможності бізнесу за рахунок реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників
кластера, пов'язаного з їх географічно близьким розташуванням, включаючи розширення доступу до
інновацій, технологій, «ноу-хау», спеціалізованих послуг і висококваліфікованих кадрів, а також
зниженням трансакційних витрат, що забезпечує формування передумов для реалізації спільних
коопераційних проектів і продуктивної конкуренції.
Формування і розвиток кластерів є ефективним інструментом залучення прямих іноземних
інвестицій та активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону. Розвиток кластерів дозволяє також
забезпечити переваги підприємств у виробничих ланцюжках створення вартості, сприяючи
підвищенню ступеня переробки сировини, що добувається, імпортозаміщенню і зростанню локалізації
окремих виробництв, а також - підвищенню рівня нецінової конкурентоспроможності товарів і послуг.
Для формування ефективно функціонуючих кластерів необхідні наступні передумови, а саме
наявність в регіоні:

– потенційних учасників кластера, зокрема взаємозв'язаних підприємств певної галузі;
– науково-дослідної установи, що сприятиме розробці послуг та товарів;
– висококваліфікованих кадрів та навчальних закладів для підвищення кваліфікації;
– центру кластера, на базі якого можуть бути розроблені і реалізовані інноваційні ідеї і проекти;
– стійкий попит на продукцію кластера;
– сталий розвиток регіону, спрямований на реалізацію інноваційних програм і проектів;
– розробка регіональної стратегії розвитку, що включає заходи по підтримці формування та

роботи кластерів з боку місцевої влади.
Принципово нова по відношенню до інших формувань організаційна структура кластера
дозволяє проводити маркетинг ринку послуг регіону, залучати до співпраці різні форми
підприємництва та висококваліфікованих співробітників. Для більшої узгодженості дій учасників
кластера доцільно створити кластерний центр, що сприятиме розробці єдиної маркетингової стратегії.
Взагалі експерти виділяють такі риси, на комбінації яких базується вибір загальної стратегії розвитку
кластера:

– територіальна: орієнтація на світовий ринок;
– горизонтальна: у кластер входять підприємства декількох галузей;
– вертикальна: співпраця між окремими підприємствами;
– техніко-технологічна: сукупність підприємств об'єднана єдиним центром;
– фокусна: велике підприємство є центром, який притягує інші підприємства;
– сталого розвитку: кожен учасник у складі кластеру враховує інтереси інших,

що стимулює

притік додаткових інвестицій, впровадження інновацій;

– технологічна: із змінами структури кластера;
– диверсифікації: розвиток кластера реалізується

через розширення асортименту та
номенклатури товарів та послуг.
У сучасних ринкових умовах одним з головних завдань кластеризації України є застосування
маркетингових інструментів та організація заходів маркетингу щодо просування кластера, що
обумовлює необхідність формування маркетингової стратегії розвитку кластера.
Авторами запропоновано конструктивну модель формування маркетингової стратегії розвитку
кластера (рис. 1), в якій, на відміну від існуючих, враховуються та узгоджуються стратегії кластеру та
стратегії розвитку регіону та економіки країни (відображено пунктирними лініями).
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На формування кластера та розроблення маркетингової стратегії його розвитку впливають
фактори макро- та мікромаркетингового середовища, які обов’язково слід враховувати. Маркетингова
стратегія розвитку кластера обумовлює постановку цілей і здач маркетингової діяльності кластера, а
також формування маркетингової політики кластера.

Фактори макро- та
мікромаркетингового середовища

Органи державної
влади регіону або
країни

Стратегії розвитку
перспективних галузей
економіки

Стратегії маркетингу
зовнішньо-економічної
діяльності

Узгодженість загальної стратегії
кластеру зі стратегіями економіки
регіону та країни

Формування
кластеру

Формування маркетингової стратегії
розвитку кластера

Постановка цілей і задач маркетингової діяльності кластера

Формування маркетингової політики кластера

Розроблення комплексу
маркетингу кластера

Розроблення та
просування іміджу
кластера

Управління
маркетинговими
заходами кластера

Впровадження інструментів та заходів маркетингової політики у діяльність
кластера
Розвиток та просування кластера
Розвиток галузі, в якому функціонує кластер та підвищення
конкурентоспроможності регіону й економіки країни в цілому

Рис. 1. Конструктивна модель формування маркетингової стратегії розвитку
національних кластерів
При формування маркетингової політики кластера особливу увагу слід приділити розробленню
іміджу кластера, що дозволить залучити партнерів до кластеру та забезпечити ефективне просування
кластеру.
Впровадження інструментів та заходів маркетингової політики у діяльність кластера сприятиме
його розвитку на регіональному та національному рівні, підвищить конкурентоспроможність не лише
кластеру, а й галузі, в якій функціонує кластер та економіки країни взагалі.
Висновки з проведеного дослідження. Результатом проведеного дослідження є
конструктивна модель формування маркетингової стратегії розвитку національних кластерів,
впровадження якої дозволить: застосовувати різні маркетингові інструменти та заходи у діяльність
кластера; залучати до співпраці різні форми підприємництва та партнерства, що забезпечить
додаткові інвестиційні притоки у кластер; підвищити кількість висококваліфікованих співробітників;
сформувати та просувати імідж кластера; підвищити прибутковість кластера; збільшити можливості
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кластера за рахунок притоку додаткових інвестицій; покращення інформаційної забезпеченості та
комунікаційної складової просування кластера за рахунок використання маркетингових інструментів та
засобів; підвищити конкурентоспроможність кластера, регіону та економіки країни взагалі.
Таким чином, реалізація маркетингової стратегії сприятиме зростанню активності підприємств,
що входять до складу кластера, та сталому розвитку території. Подальші дослідження направлені на
моніторинг застосування маркетингових ініціатив в Південному регіоні.
Бібліографічний список
1. Концепція створення кластерів в Україні від 29.08.2008 р. / Міністерство економіки України
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=121164.
2. Розенфельд С. Внедрение кластеров в экономику : [учеб. пос.] / С. Розенфельд ; [пер. с
англ.]. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. - 418 с.
3. Махновська Н. Д. Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації : [колективна
монографія] / Н. Д. Махновська. – Дніпропетровськ : ІМА–прес, 2012. – 280 с.
4. Бутенко Л. М. Організаційно-економічний механізм розробки та впровадження стратегії
диверсифікації діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 /
Л. М. Бутенко ; КНЕУ. – К., 2011. – 20 с.
5. Гриценко С. І. Стратегія міжнародної економічної діяльності кластерних утворень в
інформаційній економіці : [монографія] / С. І. Гриценко, А. В. Таранич. – Донецьк : ДонНУ, 2010. - 228 с.
6. Забарна Е. М. Аналіз кластерного підходу як системи управління маркетингом регіону /
Е. М. Забарна, О. Е. Папковська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 48-52.
7. Крылов А. Н. Маркетинг региона и его влияние на развитие региональной экономики /
Актуальные проблемы структурной перестройки экономики России / А. Н. Крылов. – Абакан :
Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 2007. – С. 73-77.
8. Спицин В. В. Формирование и совершенствование стратегий маркетинга экспортной
продукции региона / В. В. Спицин // Известия Томского политехнического университета. – 2007. – № 6.
– С. 65-70.
Анотація
У статті розглянуто основні характеристики кластера, передумови для забезпечення
ефективного функціонування кластерів, формування загальної та маркетингової стратегій
розвитку національних кластерів.
Ключові слова: кластер, національні кластери, маркетингова стратегія, маркетингова
політика кластера, конструктивна модель.
Аннотация
В статье рассмотрены основные характеристики кластера, предпосылки для обеспечения
эффективного функционирования кластеров, формирования общей и маркетинговой стратегий
развития национальных кластеров.
Ключевые слова: кластер, национальные кластеры, маркетинговая стратегия,
маркетинговая политика кластера, конструктивная модель.
Annotation
In the article describes the main characteristics of the cluster, the preconditions for the effective
functioning of clusters, and the formation of the overall marketing strategies of national clusters.
Key words: cluster, national clusters, marketing strategy, marketing strategy cluster, constructive
model.
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АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТІ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Відомо, що головною метою довгострокової стратегії розвитку
держави є забезпечення сталого економічного зростання. Важливим фактором економічного росту
України є послаблення залежності виробництва від необґрунтованих витрат, що дозволить
раціонально використовувати фінансові, матеріальні, а також трудові ресурси [1].
На сьогодні економіка України зазнає значних фінансових втрат у зв’язку з купівлею нафти та
газу на зовнішніх ринках. Зменшити залежність від імпорту енергоносіїв можна шляхом впровадження
альтернативних видів енергії, через використання доступної на території нашої країни сировини [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню економічних аспектів виробництва
альтернативних видів енергії у сільському господарстві України присвячено наукові роботи таких
вітчизняних вчених, як: М. В. Буряк, Л. В. Гойсюк, С. І. Головков, Ю. В. Дзядикевич, О. В. Дзюпин,
Г. М. Калетник, І. Ф. Коперин, В. Я. Месель-Веселяк, В. І. Найденов, В. М. Павлюй, Р. І. Розум,
О. В. Чихира, Г. С. Чибіскова, О. М. Шпичак, Г. В. Яворова та ін. У їх роботах висвітлюється аналіз
сучасного стану первинної сировини для виробництва альтернативних видів енергії, напрями
підвищення економічної ефективності використання біомаси, у тому числі спалювання соломи. Окремі
роботи присвячено виробництву біопалив та сировини для них. Проте, недостатньо уваги
приділяється вирощуванню деревини з метою подальшого її використання в енергетичних цілях у
сільському господарстві.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження альтернативних видів енергії в цілому, і
зокрема тих, які можна використовувати для обігріву господарських будівель сільськогосподарських
підприємств та фермерських господарств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Умови сільського господарства дозволяють
запроваджувати у виробництво майже усі види енергії. На рис. 1 зображено загальні види енергії, на
які може розраховувати людство.
Джерела енергії

Енергія водню

Енергія біомаси

Геотермальна
енергія

Енергія водних
течій

Поновлювані

Енергія вітру

Енергія сонця

Викопні палива

Непоновлювані

Рис. 1. Види первинних енергетичних ресурсів
Джерело : за даними [3]
У науковій літературі виділяють поновлювані і непоновлювані види енергії. До непоновлюваних
відносяться традиційні види енергії, які є викопними. Наприклад: нафта, газ, вугілля, торф, тощо. До
поновлюваних джерел енергії належать ті, які прийнято називати нетрадиційними. Поновлювані
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джерела енергії набули всебічної підтримки суспільства, оскільки дозволяють значно зменшити
викиди СО2 та інших забруднювачів, порівняно з діяльністю енергетичного сектору економіки.
Потенціал трудової зайнятості у сфері відновлюваної енергетики майже у 5 разів вищий, ніж у
викопних палив. Вона забезпечує нові робочі місця на місцевому рівні і може відіграти важливу роль у
забезпеченні сталого розвитку сільських територій за рахунок створення вигідних і стабільних джерел
прибутку у сільській місцевості. Поширення відновлюваних джерел є вагомим чинником розвитку
віддалених і депресивних регіонів [4]. У табл. 1 наведено основні види нетрадиційних видів енергії та
основні заходи, що необхідні для їхнього запровадження.
Таблиця 1
Альтернативні види енергії та заходи, що необхідні для їх упровадження
Альтернативний вид енергії

Необхідні заходи для впровадження

Традиційне джерело енергії

Енергія
сонячного
випромінювання, що досягає
землі
Гідравлічна енергія течій рік,
припливів та відливів океанських
вод, океанських хвиль, течій,
тепла морів і океанів
Геометральна енергія (внутрішнє
тепло землі)
Енергія вітру

Потребує налагодження виробництва
сонячних батарей, що виготовляються на
основі кремнію
Може освоюватись використана тільки біля
великих рік, морів, океанів

Складає альтернативу
ядерній електроенергії

Енергія біомаси
Енергія водню

Необхідно налагодити виробництво
теплових насосів
Необхідно налагодити виробництво
вітряків, що можуть при обертанні
виробляти електроенергію
Необхідно налагодити технологічні лінії по
переробці біомаси
Необхідно створити обладнання для
виробництва водню на базі води

Складає альтернативу
ядерній електроенергії
Складає альтернативу газу
Складає альтернативу
ядерній електроенергії
Складає альтернативу нафті
та газу
Складає альтернативу нафті
та газу

Джерело : за даними [3]
Слід зазначити, що основною перешкодою широкомасштабного запровадження теплових
насосів у господарствах є надто висока ціна, що часто робить їх використання економічно не вигідним.
Водень є загальновідомим універсальним, екологічним, маловичерпним джерелом енергії.
Науковці з відповідних напрямків проводять дослідження відносно вибухонебезпечності водню та
можливості його простого і дешевого виробництва.
Що стосується біомаси, то вона сама по собі може дати цілий ряд альтернативних видів енергії.
Найбільшим виробником біомаси рослинного і тваринного походження є сільське господарство.
До альтернативних видів енергії, що можуть вироблятися у сільському господарстві, слід
віднести: біогаз, біодизель, етанол, метанол, генераторний газ, солому, брикети (табл. 2).
Таблиця 2
Основні види альтернативних джерел енергії, що можуть вироблятися у сільському
господарстві
Вид енергії
Біогаз
Біодизель
Етанол

Первинне джерело
отримання енергії
Гній тваринного
походження
Рослинна олія

Метанол

Зерно кукурудзи,
деревина
Деревина

Генераторний газ

Деревина, вугілля

Солома, брикети

Деревина, солома,
рослинні рештки

Напрям використання

Необхідні умови

Обігрів приміщень,
приготування їжі
Дизельні двигуни
внутрішнього згорання
Двигуни внутрішнього
згорання
Двигуни внутрішнього
згорання
Обігрів приміщень,
приготування їжі
Обігрів приміщень,
приготування їжі

Тваринні ферми та
птахофабрики
Збільшення посівів олійних
культур
Розвиток кукурудзи,
вирощування деревини
Вирощування деревини
Деревина, вугілля
Деревина, брикети,
солома

Джерело : [2]
Біогаз виробляється з відходів тваринницьких ферм та птахофабрик. У процесі ферментації 1 т
3
3,
органічної речовини можна отримати 350-500 м біогазу з теплотою згорання 4300-6000 ккал. нм , що
еквівалентно 0,6-0,8 т умовного палива [5]. Слід відмітити, що виробництво біогазу залежить від рівня
розвитку тваринництва й птахівництва.
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Для двигунів внутрішнього згорання, на основі біомаси виробляються такі рідкі палива, як
біодизель з рослинних олій, етиловий та метиловий спирти. Етиловий спирт утворюється з сахарози,
глюкози, крохмалю, целюлози, геміцелюлози рослин, може вироблятися із деревини. Метиловий
спирт – здавна відомий як деревний спирт. Багато дослідників приділяли свою увагу вирощуванню, в
якості первинної сировини для палива, олійних культур. Проте, іншим перспективним напрямком є
створення плантацій, для вирощування енергетичних культур, які можна було б використовувати для
отримання теплової енергії. Загальну схему використання рослинної біомаси на енергетичні потреби,
з урахуванням використання енергетичних плантацій, зображено на рис. 2.

Рослинні залишки
та відходи

Рослини з
вмістом цукру,
крохмалю

Енергетичні
плантації

Газифікація

Грануляція

Газ

Тверде
паливо

Спалювання

Гідроліз

Спиртове
паливо

Рослинна
олія

Відокремлення
гліцерину

Паливо з рослинних олій

Тепло, електрична енергія, механічна робота

Рис. 2. Схема використання рослинної біомаси на енергетичні потреби
Джерело : [2]
Найдавніші види палива такі, як дрова, солома, сухі залишки лісового і сільського господарства,
мають нові перспективи для використання у сучасних умовах. У багатьох країнах ведеться робота з
підбору різних видів рослин і умов їх вирощування, з метою забезпечення максимального приросту та
якості органічної маси, яка використовується як паливо. В Україні, поки що, одержання тепла з
деревини не отримало належного розвитку, так як навіть на деревообробних підприємствах основним
джерелом тепла є природний газ [6].
3
3
Лише на зрубах щорічно залишається біля 7,5 млн м решток, з яких кора складає 2,6 млн. м ,
3
пні – 2,2 млн. м . За даними департаменту сільського господарства і лісоматеріалів організації
об’єднаних націй (ООН), споживання енергії з деревини постійно зростає, зокрема у Європі темпи
росту складають 7,3% щорічно [7].
Досить ефективним є вирощування швидкоростучих дерев вільхи, верби, тополі. Нині у світі біля
47% деревини використовується як паливо. У Німеччині за останні роки використання дров зросло
більш, ніж на 18%, у Швеції – на 12%. У США біомаса деревини забезпечує 3,5% енергоспоживання
країни, тоді як атомні станції 3,8%.
Останнім часом багато країн світу почали інтенсивно освоювати переваги енергетичного лісу на
основі високопродуктивних особливостей верби. За один рік висаджений пагінець довжиною 20 см
стає дво-триметровим деревом, а за три роки сягає висоти 6-7 метрів.
Одне і теж коріння дозволяє використовувати насадження верби для одержання біоенергії протягом
тридцяти років. Різновиди верби, вирощені спеціально для цього, можуть конкурувати з нашими
традиційними джерелами енергії. Вони мають високу теплотворну здатність, за їх спалювання
утворюється мало попелу. Енергетичні плантації на основі верби можуть використовуватись для
виробництва етанолу та синтетичної олії. З одного гектару верби енергетичної можна отримати за рік
близько 30-40 т деревини, або 15-20 т сухої маси, що відповідає 10-13 т якісного вугілля, 1 т свіжої верби
дає 0,5 т сухої паливної маси, що відповідає 1 т вугільного штибу, або 0,66 т якісного кам’яного вугілля.
2
Щоб забезпечити потреби теплопостачання типового житлового будинку площею 150-200 м
вербою енергетичною, достатньо вирощувати її на земельній ділянці площею 30-50 сотих на
малородючих ґрунтах. Наприклад, якщо для опалення житлового будинку за сезон використовується 6
т якісного вугілля, то у перерахунку на вербу енергетичну це становитиме 9 т. Для спрощення
перерахунків можна застосувати пропорцію використання різних видів палива: верба енергетична з 1
3
га. плантації = 12 т. вугілля =18 т. штибу =8000 м природного газу [7].
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Висновки з проведеного дослідження. Виробництво альтернативних видів енергії у
сільському господарстві може значною мірою зменшити залежність країни від імпортованих нафти й
газу. Одним із видів енергетичної сировини є деревина, яку можна вирощувати на спеціальних
плантаціях у сільському господарстві. Вирощена деревина можне бути використана для обігріву
приміщень, а також для отримання етилового спирту. Крім того, енергетичні плантації дають
можливість підтримувати природний потенціал, шляхом самовідновлюваного режиму природних
процесів [8], що є надзвичайно важливим питанням в умовах забезпечення сталого розвитку
економіки. Сучасні умови та світові тенденції вимагають пошуку та широкого запровадження у
практику господарювання поновлюваних джерел енергії, що є альтернативою традиційним викопним
ресурсам. Україна у цьому відношенні має потужний потенціал.
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Аннотация
Проанализированы альтернативные источники энергии. Рассмотрены альтернативные
виды энергии, которые можно производить в сельском хозяйстве. Сосредоточено внимание на
энергетических плантациях для выращивания древесины.
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ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України виникає об’єктивна
необхідність активізації інвестиційної діяльності, яка забезпечує стабільне економічне зростання,
приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури тощо. Процес інвестування є однією з
узагальнюючих характеристик соціально-економічної ситуації в країні. Для її економіки важливе
значення має стабілізація, розвиток виробництва і на цій основі збільшення обсягу інвестицій у
економічно привабливі галузі. В Україні пріоритетним для інвестування повинно бути аграрне
виробництво, оскільки останнє забезпечує близько третини внутрішнього валового продукту,
зайнятість майже третини працюючого населення, близько 75% товарів народного споживання,
утримує сільську мережу з більш як 14 млн. жителів.
Одним із основних завдань, що стоїть перед інвестором, є вибір підприємств, що мають
найкращі перспективи розвитку і можуть забезпечити найвищу ефективність інвестицій. Основою
такого вибору є оцінка їх інвестиційної привабливості. Все це потребує інформації про поняття оцінки
інвестиційної привабливості об’єктів інвестування, методичних підходів її визначення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем теоретичного, методичного та
практичного аспектів інвестицій й інвестування знайшли відбиття у наукових працях відомих
економістів: Абалкіна А.І., Іванівського B.C., Куликова В.В., Фальцмана В.Д., Кузьміна О. І. та інших.
Над вивченням специфіки проблем керування факторами інвестиційної привабливості у сільському
господарстві працюють Л.Н. Бондаренко, А. Гайдуцький, Г.В. Козаченко, В.А. Корольов, К.П. Личко,
І.В. Свисюк, А.І. Панченко. С.Ф. Покропивний, О.І. Ястремська. Важливе місце ці проблеми займають у
дослідженнях закордонних учених М. Абрамовича, Дж. Даннінга, А. Бернса, С. Брю, В. Ковальова,
А. Тоффлера, У. Шарпа, Й. Шумпетера тощо.
Відсутність єдиної цілісної, науково обґрунтованої системи оцінки інвестиційної привабливості
підприємств із урахуванням специфіки галузі на підприємствах АПК визначили актуальність даної
теми дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є визначення необхідності і послідовності оцінювання
інвестиційної привабливості аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У наукових колах немає єдиної думки щодо
поняття оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств. Кожен з науковців має свою
точку зору і в основному відмінності полягають у аналізі різного набору фінансових показників, а в
цілому іноді повторюють або доповнюють одна одну.
Так Бланк І.О. вважає, що інвестиційна привабливість являє собою аналіз інвестиційної
привабливості підприємства на основі таких фінансових показників, як: фінансова стійкість,
прибутковість, ліквідність активів та оборотність активів [1]. Недоліком даного підходу є
недостовірність інформації при аналізі фінансових показників, їх розрахунку у часі.
На думку Мойсеєнко І.П., інвестиційна привабливість підприємства - це рівень задоволення
фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог інвестора щодо конкретного підприємства [2].
В даному випадку вона оцінює вже кінцевий результат від вкладення коштів інвестора, а не є мірилом
ефективності такого вкладення.
Спеціалісти Агентства з питань запобігання банкрутства підприємств визначають інвестиційну
привабливість як розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств, в
якому відтворюються значення показників оцінки майнового стану, фінансової стійкості, ліквідності
активів, прибутковості інвестиційного об’єкта, оцінки ділової активності, оцінки ринкової активності,
скориговані відповідно до їхньої вагомості та інших факторів [3]. Даному підходу бракує конкретності
та чіткості, що суттєво знижує можливість його застосування практиками.
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Покропивний С.Ф. доводить що інвестиційна привабливість - це інтегрована фінансовоекономічна оцінка тієї чи іншої фірми як потенційного об’єкта інвестування [4]. Такий підхід дозволяє
оцінити багато аспектів господарської діяльності шляхом розрахунку незначної кількості показників,
що дають характеристику поточного стану об’єкта та не потребує значних витрат часу на його
проведення. Основою перечислених підходів інвестиційної привабливості підприємства є фінансовий
аналіз.
Якщо брати за основу вкладення інвестицій в цінні папери то В.В. Бочаров, С.С. Донцов
вважають, що інвестиційна привабливість – це досягнення мінімального ризику при вкладенні грошей
у цінні папери тільки тих підприємств, які є стабільними та забезпечать отримання високого
прибутку[5; 6]. Цей підхід не враховує, що Українські підприємства не можуть ефективно
використовувати інструменти ринку цінних паперів, оскільки цей ринок знаходиться на стадії
становлення і є малоефективним.
О.Кухленко, А.Гойко під інвестиційною привабливістю компаній і фірм розуміють «доцільність
здійснення капіталовкладень у розширення і технічне переозброєння діючих підприємств, що
розглядаються як потенційні об’єкти інвестування» [7].
На основі психологічного аспекту Нападовська І.В. під інвестиційною привабливістю розуміє
системну сукупність потенційних можливостей вкладання коштів з метою отримання економічної
ефективності у майбутньому, як наслідок результатів минулої господарської діяльності потенційного
об’єкта інвестування суб’єктивно оцінювана інвестором, а Т.П. Сморжанюк, Т. В. Шрам [7] відзначають
що інвестиційна привабливість – це сукупність економіко-психологічних показників підприємства, що
визначають для інвестора можливість одержання максимального прибутку при мінімальному ризику
вкладених коштів. В даних випадках необхідна обробки значного обсягу інформації, а також не
враховується ступінь готовності інвестора прийняти на себе можливий ризик зіставлення цілей
інвестора з можливостями без ризикової реалізації.
Частина науковців переконані, що вивчення інвестиційної привабливості окремих галузей та
регіонів не має перспективи через те, що ці угрупування в своїй більшості не наділені функціями
суб’єктів господарювання. Тому вони пропонують основну увагу концентрувати на розробці показників
і методик проведення аналізу окремих підприємств. У даному разі не можна з цим не погодитись.
Поділяємо висновки науковців, які вважають, що інвестиційна привабливість об’єкта формується в
комплексі показників внутрішнього характеру і зовнішнього середовища. Врахування зовнішнього
середовища передбачає вивчення макроекономічних тенденцій розвитку регіону, сировинної бази,
демографічних факторів, соціально-економічної та екологічної ситуації. Більшість існуючих визначень
інвестиційної привабливості підприємств розглядає її як заключний етап вивчення інвестиційного
ринку. В сучасній літературі різноманітні визначення цього поняття часто трактують його недостатньо
чітко, або дуже вузько, роблячи акцент тільки на окремих сутнісних ознаках. Наприклад, вважається
важливою ознакою привабливості підприємства кількість і якість належних йому економічних ресурсів,
які приваблюють, залучають, цікавлять інвесторів.
Деякі автори пропонують для оцінки інвестиційної привабливості підприємства використовувати
коефіцієнтний аналіз: показники платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності,
дохідності підприємства. Інші автори пропонують проводити поетапний аналіз інвестиційної
привабливості підприємства: насамперед, виявлення стадій життєвого циклу підприємства, далі аналіз показників діяльності підприємства в динаміці, на останньому етапі у визначенні привабливості
підприємства пропонується проведення деталізованого фінансового аналізу діяльності підприємства.
Виходячи з цього, інвестора цікавить підприємство як суб’єкт підприємницьких відносин, але при
проведенні оцінки інвестиційної привабливості аграрних підприємств інвестора зовсім не цікавить
вплив процесу виробництва сільськогосподарської продукції на навколишнє природне середовище.
Ястремська О.М. зазначає, що підприємство є відкритою системою, тому його привабливість
охоплює як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, що за таксономічними рівнями розподіляється на
макро-, мезо- та мікроекономічне [8]. Вважаємо, що ця складова є дуже важливою при виборі об’єкта
інвестування, тому що на сучасному етапі пріоритетною є економічна і, насамперед, екологічна
ефективність інвестиційних проектів у аграрних підприємствах. З погляду економічної ефективності
раціональна інвестиційна діяльність означає, що граничні витрати (витрачені на виробництво
додаткової одиниці товару в межах інвестиційної діяльності) і граничні доходи (одержані від продажу
додаткової одиниці товару, виробленого завдяки інвестиціям) являють собою прийнятний для
суспільства оптимум. Інвестиційна діяльність повинна тривати доти, поки граничні витрати від
інвестицій не зрівняються з граничним доходом від цих вкладень. Саме цей обсяг інвестиційних
ресурсів дає найбільшу корисність з точки зору макроекономічної збалансованості [1].
Таким чином, короткий аналіз підходів учених до визначення інвестиційної привабливості
підприємства дозволяє погодитися з думкою, що аналіз інвестиційної привабливості інвестиційних
підприємств доцільно проводити в наступній послідовності. Необхідно виявити і оцінити всі умови, що
можуть вплинути на повернення інвестицій. Їх можна умовно поділити на зовнішні (на залежні від
позичальника) і внутрішні (безпосередньо пов’язані з позичальником). До зовнішніх умов належать
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загальноекономічні умови, такі як стан економічної кон’юнктури, інфляція, законодавчі зміни, галузева
належність підприємств, податки, ціни на сировину, наявність конкуренції з боку інших продавців
аналогічного товару. До внутрішніх належать умови, пов’язані безпосередньо з характером діяльності
підприємства-позичальника. Інвестор прагне з’ясувати ставлення підприємства до своїх зобов’язань у
минулому, наявність затримок у погашенні позик, його статус у діловому світі.
При позитивному висновку про інвестиційну привабливість підприємства, можна перейти до
другого етапу – вивчення фінансового стану підприємства. Інвестиційна привабливість гарантується
надійністю фінансового стану й має з ним багато спільного. Основна відмінність від аналізу
інвестиційної привабливості та фінансового стану полягає в розмаїтості цілей і завдань, вирішуваних
різними суб’єктами аналізу. Різна інтерпретація засобів і прийомів аналізу інвестиційної привабливості
та фінансового стану й відносно невеликого кола показників забезпечує суб’єктів аналізу необхідною
інформацією для прийняття обґрунтованих рішень, що відповідають поставленим цілям. При
проведенні аналізу і оцінюванні фінансового стану підприємства інвестор, як правило, повинен:
- з’ясувати, наскільки стабільні коефіцієнти ліквідності, чи відбулося покращення їх нормативних
значень, і, залежно від результатів розрахунків, оцінити здатність погашати короткострокові
зобов’язання;
- оцінити, як змінилися коефіцієнти покриття основних коштів і коефіцієнт загальної
заборгованості;чи не відбувається замороження частин оборотного капіталу в основних засобах, чи не
використовуються для цього кредити;
- розрахувати зміну показників оборотності і причини цих змін. Потрібно визначити, чи є пільгові
умови надання кредиту клієнтам, наскільки це виправдано;
- оцінити прибутковість і спрогнозувати основні їх тенденції в майбутньому.
При оцінці інвестиційної привабливості підприємств особливе місце займає аналіз фінансових
результатів, який повинен бути третім етапом. Рейтингова оцінка діяльності підприємств охоплює
більшість аспектів фінансово-економічного становища підприємства, зокрема економічний потенціал
підприємства, рентабельність, ефективність використання фінансових ресурсів, джерел фінансування
тощо. Аналіз фінансових результатів як правило поділяється на зовнішній і внутрішній. Для
проведення зовнішнього аналізу використовують пояснювальну записку, яка розкриває облікову
політику підприємства, усі факти її зміни і вплив даних зміни на фінансові результати, а також усі
статті доходів і витрат, які мали місце в звітному періоді, далі необхідно провести аналіз звіту про
прибутки і збитки, пов'язаний з вивченням структури доходів і витрат та їхнього співвідношення. При
внутрішньому аналізі вивчається вплив діючих на підприємстві облікових принципів оцінювання статей
активів, доходів і витрат, виявляються факти зміни облікової політики і їхній вплив на результати
аналізу, аналізуються причини зміни кінцевого фінансового результату, стабільні й випадкові фактори,
що вплинули на його зміну. Тут також проводиться поглиблений аналіз фінансових результатів з
залученням даних управлінського обліку, що розкривають інформацію про доходи і витрати за
центрами відповідальності.
Четвертий етап оцінювання інвестиційної привабливості представляє собою оцінювання
інвестиційного ризику, так як основна мета інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів полягає в
збільшенні доходу від інвестиційної діяльності при мінімальному рівні ризику інвестиційних вкладень.
Інвестиційний ризик являє собою ймовірність виникнення фінансових втрат у вигляді зниження
капіталу або втрати доходу, прибутку через невизначеність умов інвестиційної діяльності. Кожен
реальний інвестиційний проект вимагає індивідуального оцінювання рівня ризику в конкретних умовах
його здійснення.
Інвестиційна діяльність має ряд особливостей, які необхідно врахувати при визначенні
інвестиційного ризику, зокрема:
- інвестиції можуть спрямовуватися у всілякі інвестиційні заходи, що суттєво відрізняються як за
ступенем прибутковості, так і за ризиком, тому виникає необхідність оптимізації портфеля інвестицій
за цими критеріями;
- на результати інвестиційної діяльності впливають найрізноманітніші фактори, що
відрізняються між собою як за ступенем впливу на рівень ризику, так і за ступенем невизначеності;
- життєвий цикл інвестиційного проекту може бути досить великим (декілька років), і в цих
умовах дуже важко врахувати всі можливі фактори та їхній вплив на прибутковість і величину ризику
інвестицій.
Оцінювання рівнів ризику передбачає визначення джерел і масивів інформації, що включають
статистичні оперативні дані, експертні оцінки та прогнози, рейтинги тощо. Прийняття рішень за
наявності більш повної і точної інформації є більш зваженим, а отже, менш ризикованим. Інформація,
що необхідна для цілей управління ризиками, може бути поділена на такі блоки: інформація про
учасників інвестиційної діяльності; інформацію про поточну кон’юнктуру ринку, тенденції її зміни;
інформація про передбачувані події, здатні вплинути на ринок; інформація про зміни в нормативній
базі, що впливають на інвестиційну діяльність; інформація про умови інвестиційних вкладень.

72

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Аналіз ризиків виконують усі учасники освоєння інвестицій. Мета аналізу оцінювання ризиків –
визначити рівень точності прогнозів і підтвердження ефективності участі окремого суб’єкта
господарювання в розглянутій справі (програмі, проекті) за умови дотримання попередньо
встановлених обмежень. Система ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства, дуже складна. Кожен
з її елементів може стати причиною неповернення інвестиційного кредиту.
Наступним етапом оцінювання інвестиційної привабливості підприємства є дослідження ступеня
активності інноваційної діяльності, оскільки саме вона дає змогу створювати нові методи виробництва
і управління, нові види продукції, що забезпечують більш високу продуктивність праці при менших
витратах. Саме тому важливе значення для підвищення інвестиційної привабливості підприємства
має рівень інноваційної діяльності в рамках стратегічного розвитку підприємства. Слід зазначити, що
завдання з реалізації інновацій є ведучими у всій системі чинників, що визначають рівень
інвестиційної привабливості підприємства. Під рівнем активності інноваційної діяльності підприємства
зазвичай розуміють ступінь застосування інноваційного потенціалу – наявної можливості успішного
створення та використання нововведень.
Конкретний перелік показників, що формують комплексну оцінку інвестиційної привабливості
підприємства, в тому числі аграрного, може різнитися залежно від цілей інвестування, отримання
доходів від фінансово-господарської діяльності підприємства, отримання доходу в результаті
придбання підприємства і наступного його продажу, вертикальної або горизонтальної інтеграції
існуючого бізнесу інвестора.
Висновки з даного дослідження. Аналізуючи роботи вітчизняних і закордонних вчених, можна
дійти висновків, що наразі серед науковців немає єдиної загальноприйнятої думки щодо єдиної
методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Запропонований порядок проведення
аналізу й оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств дає можливість
встановити ступінь привабливості вкладень в об’єкт, використовуючи для цього оцінку його ділової
репутації, фінансового стану, фінансових результатів роботи, рівнів інвестиційного ризику й активності
інноваційної діяльності. Застосування на практиці викладених рекомендацій підвищить об’єктивність
оцінки привабливості, дасть змогу збільшити надходження необхідних підприємству коштів, так як
активізація інвестиційної діяльності аграрних підприємств та підвищення їх інвестиційної
привабливості є одним з основних шляхів подолання фінансово-економічної кризи.
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Анотація
В статті досліджено методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств, визначено
їх переваги та недоліки. Запропоновано методику оцінювання інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств, яка може бути застосована при виборі пріоритетних напрямів
реалізації інвестиційних проектів.
Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість підприємства, аграрні
підприємства, інноваційна діяльність.
Аннотация
В статте исследовано методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий,
определено их преимущества и недостатки. Предложено методику оценки инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных предприятий, которая может быть использована при
выборе приоритетных направлений реализации инвестиционных проектов.
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ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Становлення «електронно-прозорого» світового ринку (коли можна
одержати практично миттєвий доступ до інформації про будь-які товари) викликає різкий ріст
конкуренції між виробниками. Сучасні підприємства різних галузей функціонують в умовах високої
складності, невизначеності і динамічності навколишньої соціально-економічного середовища.
Впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій на підприємствах, подібно мутаціям у
живій природі, призводить до порушення організаційної стабільності підприємств і необхідності пошуку
чи формування нових організаційних структур, що дозволяють перешикувати їхню діяльність. Тому
необхідні нові принципи до проектування і управління підприємствами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш важливими принципами, що
характеризують базові організаційні структури підприємств нового типу, є принципи відкритості й
автономності, гнучкості й адаптивності, переваги розподілених, мережних структур, пріоритет
горизонтальних зв'язків і ресурсозберігаючих технологій. Проектування (і перепроектування)
підприємств може бути організоване навколо життєвих циклів продуктів на основі CALS-технологій
(розвиток парадигми комп’ютерно-інтегрованих виробництв) та ділових процесів у руслі концепцій
реінжинірингу.
Класичні уявлення про реінжиніринг досліджували М. Хаммер і Дж. Чампі, акцентуючи увагу на
його процесуальному характері, а також на відмінностях стосовно інших процесуальних стратегій
промислового менеджменту [1]. Дослідження Т. Давенпорта пов'язують реінжиніринг з інноваціями
процесів [2]. Але мало розробленим залишається механізм перебудови системи управління діючого
підприємства з системного підходу до процесного.
Постановка завдання. Мета статті - спроектувати систему управління підприємством на
основі процесного підходу та визначити її переваги та недоліки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід роботи багатьох українських підприємств
показує, що в більшості випадків до опису організації вони застосовують традиційний підхід «зверхууниз», тобто шляхом аналізу усіх виконуваних робіт до усвідомлення потенціалу, сутності бізнесу
компанії. Створені в такий спосіб регламентуючі документи багато в чому не збігаються з дійсністю і,
як наслідок, відкидаються персоналом, що залишає організацію ефективного інструменту управління.
Розглянемо можливість переходу від «класичного варіанта» до системи управління, націленої
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на виконання стратегічних цілей і перетворення посадових інструкцій в ефективний інструмент
управління на прикладі підприємств різних сфер діяльності – підприємство лакофарбової галузі
ТОВ «ЗІП» та готельний комплекс «Росава».
Розглянемо проект трансформації системи управління ТОВ «ЗІП» (м. Дніпродзержинськ,
виробництво лакофарбової продукції) у процесно-орієнтовану [3-5]. Проведення цілого комплексу
заходів, починаючи з формулювання цілей розвитку, оптимізації портфеля продукції, виділення
стратегічних бізнес-одиниць, призведе, в свою чергу, до зміни організаційної структури і кадрових
перестановок. Таким чином, виникає необхідність переробки документів, що регламентують діяльність
підприємства, у першу чергу положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій. Схематично
послідовність розробки документів представлена на рис. 1.

Місія
Стратегія розвитку
Модель бізнесу
(макро-бізнес-процеси)
Організаційні структури
Положення про структурні одиниці
(опис через бізнес-процес)
Посадові інструкції
(опис через бізнес-процес)

Рис. 1. Послідовність розробки документів, які регламентують діяльність підприємства
Джерело : розроблено авторами
Особлива роль приділяється посадовій інструкції. Посадова інструкція - джерело інформації для
удосконалення всієї системи управління. Не маючи об'єктивних даних про розбіжність між наявними і
необхідними компетенціями персоналу, підприємство втрачає можливість оцінити внутрішній
потенціал команди і правильно сформулювати свою конкурентну позицію, а отже – адекватно
працювати на ринку. По-друге, посадова інструкція є керівництвом до дії для співробітників організації
– вона подає інформацію про те, вирішення яких завдань від них очікують, яким чином вони беруть
участь у досягненні цілей компанії і на підставі яких критеріїв будуть оцінюватися результати їхньої
роботи. Таким чином, недіючі посадові інструкції не створюють умов і не мотивують персонал
працювати на досягнення цілей компанії.
Визначаючи стратегію змін можна виділити три бізнес-центри (по трьох основних групах
продукції – фарба, лак, клей), на яких повинен будуватися бізнес підприємства. Відповідно до моделі
бізнес-процесів, можна запропонувати відповідну організаційну структуру (з виділенням бізнес-центрів
і підтримуючих центрів). Для ТОВ «ЗІП» вона буде мати наступний вигляд (рис. 2).
Запропонована система управління організацією є процесно-орієнтованою - у бізнес-центрах
зосереджені всі роботи, що створюють споживчу вартість (тут саме і включені структури управління
реалізацією продукції). Окремо виділені підрозділи - підтримуючі центри, в яких реалізуються
підтримуючі процеси. Отже, у бізнес-центрах виконуються тільки ті роботи, що безпосередньо
оплачуються споживачем – від визначення їхніх потреб і очікувань до виробництва і передачі їм
відповідних продуктів. Підтримуючі центри покликані забезпечити ефективну роботу бізнес-центрів,
керуючи персоналом підприємства, гарантуючи юридичну, фізичну й інформаційну безпеку,
розробляючи технологічні нововведення, забезпечуючи основне виробництво електроенергією,
теплом, парою і т.д.
Процесна побудова організаційної структури управління актуальна і для підприємств іншої
сфери - готельно-ресторанної. Аналіз системи управління готельного комплексу «Росава»
(м. Черкаси) підтвердив доцільність застосування процесного підходу, і в такому випадку органіграма
управління буде виглядати наступним чином (рис. 3).
Не торкаючись питань переміщення персоналу, зупинимося на Положенні про структурні
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підрозділи. Після зміни організаційної структури і переміщення персоналу виникає гостра необхідність
концентрації зусиль на документуванні системи управління. У першу чергу, необхідно створити три
основних регламентуючих документи: Положення про раду директорів, Положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції керівників і фахівців підприємства. Положення про раду директорів
заміняє, по суті, посадові інструкції директорів бізнес-напрямків підприємства - тут повинні бути
описані правила і принципи управління підприємством, визначене коло питань, що розв'язуються на
рівні Ради директорів.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Заступник
директора

Головний
бухгалтер

Головний
інженер

Відділ з
загальних
питань

Бухгалтерія

Інженер

Відділ МТЗ

Заст.
головного
бухгалтера

Інженер по
комплектації
устаткування
Інженер

ІОВ

Інженер

Перекладач

Інженер з
охорони праці

Старший
бухгалтер
касир

Інженерконструктор

Юридичний
Інженерконструктор
відділ

Лабораторія

Інженер з
охорони
Підсобний
працівник
Електромеханікначальник
допоміжної
дільниці
Нач.дільниці
Охорона
Диспетчер
охоронних
систем

Бізнес-центр
Фарба

Плановоеконом. відділ
Виробничий
відділ
Відділ збуту

Бізнес-центр
Лак

Бізнес-центр
Клей

Плановоеконом. відділ

Плановоеконом. відділ

Виробничий
відділ

Виробничий
відділ

Відділ збуту

Відділ збуту

Нач.дільниці Тара

Слюсарремонтник,
штампувальник,
різник картону,
електромонтер по
ремонту та
обслуговуванню
устаткування

Рис. 2 Організаційна структура підприємства “ЗІП”
Джерело: розроблено авторами
Побудовані за допомогою кейсів-засобів моделювання бізнес-процеси лягають в основу
положень про бізнес-центри і підтримуючи центри [6-8]. Відмінною рисою пропонованої оргструктури є
те, що границі бізнес-процесів у більшості випадків збігаються з границями структурних підрозділів, що
значно спрощує документування нової системи управління. Фрагмент можливої форми Положення
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про бізнес-центр представлений у табл. 1.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Заступник
директора

Відділ
кадрів

Відділ з
загальних
питань

Технічна
служба
Головний
інженер

Бізнесцентр
Готель

Бухгалтерія

Електрики,
зв’язківці

Головний
адміністра-тор

Відділ
закупівель

Теслярі

Дендролог
Інженер з
охорони праці

Адміністратори

Водії

Сантехніки

Гід-перекладач

Покоївки

Бізнесцентр
Ресторан

Бізнес-центр
Турбюро

Бухгалтерія

Бухгал-терія

Відділ
закупівель

Кухарі

Відділ
закупівель

Менед-жер з
туризму

Офіціанти
Фахівець з
PR-звязків

Рис. 3. Організаційна структура управління готельного комплексу «Росава»
Джерело : розроблено авторами
Таблиця 1
Фрагмент Положення про бізнес-центр (опис бізнесів-процесів)
Власник
бізнесупроцесу

Назва роботи
Постачальник
Вхідні
Результати
у рамках
Опис роботи
процесу
ресурси
процесу
процесу
Бізнес-процес №1 «Ідентифікація потреб / моніторинг задоволення потреб»

Клієнт
процесу

….

….

…..
…..
…..
Бізнес-процес №2 «Створення продукту»

…....

…....

….

….

…..
……
……
Бізнес-процес № 3 «Виробництво продукту»

……

……...

……

…….

…..
…..
…..
Бізнес-процес № 4 «Маркетинг і продаж»

…....

…....

…..

…..

….
…..
…..
Джерело : розроблено авторами

…….

…..

Виділений бізнес-процес «Маркетинг і продаж» закріплюється за структурним підрозділом
«Відділ збуту». При використанні процесного підходу з'являється нове поняття «власник бізнесупроцесу» - ним саме і є відділ збуту у відношенні бізнес-процесу «Маркетинг і продаж». У процесній
системі управління адміністративна підпорядкованість є другорядною - адміністративний керівник
виконує лише координуючу роль у роботі окремих чи фахівців підрозділів. Головну роль у процесній
системі управління відіграють власники бізнес-процесів. Бізнес-процес може проходити через декілька
підрозділів, і в цьому випадку власник процесу, що відповідає за результат, повинний мати право
впливати на діяльність цих підрозділів. У розглянутому прикладі власником процесу призначається
старший економіст по збуту. Начальник виробничої ділянки і старший економіст по плануванню
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відіграють у даному процесі роль адміністраторів.
Запропонована реорганізація системи управління на підставі процесного підходу створює, на
наш погляд, перспективи розвитку для будь-якого підприємства. Реорганізацію системи управління
доцільно проводити у вигляді проекту реорганізації, застосовуючи методи проектного менеджменту. В
першу чергу, доцільно застосувати механізм пілотного проекту. Пілотний проект – це засіб звести до
мінімуму ризики замовника в проекті: за невелику плату замовник отримує можливість «приміряти на
себе систему», оцінити її можливості і спрогнозувати процес впровадження; результатом пілотного
проекту є працюючий макет системи, який налаштований на бізнес-процеси підприємства і
завантажений фактичними даними.
Пілотний проект не потребує придбання обладнання, прикладного й системного програмного
забезпечення – оплата здійснюється тільки за роботу. Якщо по завершенню виконання пілотного
проекту приймається рішення про повноцінне впровадження, то створений макет системи просто
продовжує наповнюватися. Крім того, макет - готовий навчальний тренажер для майбутніх
користувачів. При цьому інвестиції зберігаються на сто відсотків: вартість пілотного проекту
зараховується в якості першого етапу консалтингового договору, тобто пілотний етап проектування не
викликає подорожчання проекту в цілому. З іншої сторони, документація, яку замовник отримує по
виконанню пілотного проекту, має самостійну цінність - вона може бути використана для реорганізації
системи управління.
Вартість пілотного проекту для кожного підприємства встановлюється індивідуально на підставі
оцінки трудомісткості. При оцінці трудомісткості враховується: складність виробничого процесу,
масштаб підприємства, необхідна повнота охвата бізнес-процесів і глибина їх деталізації в макеті
системі, необхідна ступінь наповнення фактичними даними.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки.
Запропонована процесно-орієнтована система управління організацією з виокремленням бізнесцентрів є універсальною і може застосовуватися для підприємств різних сфер діяльності. У процесній
системі управління адміністративна підпорядкованість є другорядною - адміністративний керівник
виконує координуючу роль у роботі окремих підрозділів. Проект реорганізації системи управління
доцільно проводити із застосуванням методів проектного менеджменту.
Бібліографічний список
1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер,
Дж. Чампи ; [пер. с англ.]. - СПб. : СпбГу, 1997. – 332с.
2. Davenport T. H. Process Innovation: reengineering work through information technology /
T. H. Davenport. - Boston, Mass. : Harvard Business School Press, 1993. – 337 с.
3. Елиферов В. Г. Процессный подход к управлению организацией / В. Г. Елиферов
[Электронный ресурс]. - http://www.management.com.ua/cm/cm021.html
4. Положай Н. В. Использование процессного подхода в деятельности предприятий /
Н. В. Положай [Электронный ресурс]. - http://masters.donntu.edu.ua/2005/mech/polojay/diss/index.htm
5. Юрчак Е. А. Применение процессного подхода в деятельности производства / Е. А. Юрчак
[Электронный ресурс]. - http://masters.donntu.edu.ua/2007/mech/urchak/diss/index.htm
6. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организации и информационные
технологии / Е. Г. Ойхман, Э. М. Попов. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 345 с.
7. Репин В. В. Бизнес-процессы компании: построение, анализ, регламентация / В. В. Репин. - М.
: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 240 с.
8. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М. Робсон,
Ф. Уллах ; [пер. с англ.]. - М. : ЮНИТИ, 1997. – 224 с.
Анотація
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Аннотация
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку фінансового ринку характеризується
різноманіттям джерел і умов їх використання. Це, з одного боку, створює можливості для вибору
найбільш раціонального способу фінансування. З іншого боку, виникає необхідність ретельного
аналізу цих джерел з урахуванням різних критеріїв. Визначення ж оптимальної комбінації фінансових
ресурсів у кожному конкретному випадку представляє великий практичний інтерес і досі залишається
дуже актуальною проблемою, яка не має однозначного вирішення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом закордонні та вітчизняні науковці,
приділяючи підвищену увагу раціональному формуванню та використанню фінансових ресурсів [1-6],
зробили значний внесок у вирішення таких питань, як: аналіз інструментів фінансового ринку [3],
оцінка вартості джерел фінансування [1; 5], формування фінансової стратегії [4; 6] і т. і. Таким чином,
можна констатувати значний розвиток фінансової науки в цьому напрямку.
Незважаючи на вищезазначене, на наш погляд, існують завдання, які не мають кінцевого
однозначного вирішення і потребують безперервних досліджень і удосконалень. Наявність таких
завдань обумовлена стрімким розвитком фінансового ринку, зміною нормативно-законодавчої бази,
процесами глобалізації та розширенням доступу до закордонних джерел, розвитком електронних
технологій, які створюють нові можливості використання статистичних та економіко-математичних
методів і т. і. Саме до таких завдань відноситься оптимізація фінансування діяльності підприємства.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження можливих джерел отримання фінансових
ресурсів та розробка економіко-математичної моделі і обґрунтування критерію оптимізації програми
фінансування підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. З нашої точки зору процес оптимального
фінансування діяльності підприємства може бути представлений у вигляді наступних
взаємопов’язаних етапів:
− визначення потреб у фінансуванні у розрізі окремих часових періодів;
− формування інформаційної бази щодо переліку можливих джерел фінансування та умов їх
використання;
− розробка економіко-математичної моделі оптимізації фінансування діяльності підприємства;
− формування оптимальної програми фінансового забезпечення (фінансування).
Під оптимальною програмою фінансування ми розуміємо таку сукупність чітко визначених сум
грошових коштів із конкретних джерел з деталізацією їх як по періодах надходження, так і по періодах
повернення (при використанні залучених джерел), які забезпечують фінансування в повному обсязі
згідно з визначеними потребами при мінімальних виплатах за користування фінансовими ресурсами
та виконанні необхідних умов та обмежень.
Недостатність методичного інструментарію є однією з найважливіших причин того, що в
сучасних умовах при виборі варіанту фінансування діяльності підприємства оптимізація зазвичай не
здійснюється. Крім того мають місце певні недоліки при оцінці вартості окремих джерел фінансування,
які не дозволяють прийняти найкраще рішення навіть при використанні оптимізаційного
інструментарію. Найбільш суттєві з них полягають у наступному.
1) Як правило, до уваги приймається тільки плата безпосередньо за користування позиковими
коштами без врахування додаткових витрат, не зважаючи на те, що їх розмір може бути досить
значним.
2) Не враховується фактор часу, який впливає при довгостроковому фінансуванні як на
вартість залучених коштів, так і на вартість платежів за користування ними і повернення боргу.
3) Критерій оптимізації не завжди є обґрунтованим.
4) Економіко-математичні моделі, як правило, не враховують дуже важливі обмеження,
пов’язані з забезпеченням фінансової стійкості та платоспроможності підприємств.
Ці недоліки мають вплив навіть при короткостроковому фінансуванні. При виборі варіанту
фінансового забезпечення на тривалу перспективу ступінь їх значущості та вплив на економічну
доцільність варіанту фінансування є ще більш суттєвим.
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Для усунення цих недоліків обґрунтовані наступні пропозиції.
По-перше, для більш коректної оцінки витрат фінансування необхідно розглядати їх комплексну
вартість [7]. Під комплексною вартістю фінансування ми розуміємо загальну суму коштів, які
виплачуються за користування певним обсягом залучених фінансових ресурсів на протязі терміну їх
використання. Комплексна вартість фінансування є показником, в якому, на нашу думку, необхідно
виділяти наступні елементи:
− безпосередню плату за користування коштами: процентніплатежі по банківських кредитах,
векселях, облігаціях, дивіденди по акціях та ін.;
− додаткові витрати, що пов’язані із залученням фінансування. Вони можуть включати витрати
на страхування застави (у випадках, коли вона передбачена), комісію банку, витрати на емісію і
розповсюдження цінних паперів та витрати на нотаріальне оформлення договору фінансування,
придбання або виготовлення бланків цінних паперів та інші витрати, пов’язані з оплатою супутніх
послуг ін.
По-друге, для забезпечення коректності оцінки вартості фінансування необхідно враховувати зміну
вартості грошей у часі. В практичній діяльності платежі, пов’язані з фінансуванням, здебільшого
здійснюються не одноразово, а частками впродовж певного періоду часу. Періодичність та розміри таких
платежів визначаються договірними умовами, узгодженими графіками обслуговування боргу та іншими
обставинами. Таким чином, для того, щоб оцінка цих фінансових потоків могла претендувати на
об’єктивність, необхідно коректно враховувати графік їх розподілу у часі та здійснювати дисконтування,
використовуючи «динамічну» ставку дисконтування, яка змінюється в залежності від ряду факторів
зовнішнього середовища [8]. Зокрема в якості факторів впливу на рівень ставки дисконтування можуть
розглядатись: темпи інфляції, ставка рефінансування, вартість кредитування і т. ін.
По-третє, важливою умовою розробки якісної економіко-математичної моделі є обґрунтованість
критерію оптимізації з урахуванням конкретних умов. При обмеженості та високій вартості фінансових
ресурсів, що характерно для теперішнього етапу функціонування вітчизняної економіки, ми вважаємо
найбільш обґрунтованим критерій оптимальності, який дозволяє забезпечити фінансування діяльності
підприємства за рахунок мінімізації вартості одиниці коштів, що використовуються.
Таким чином, для вибору джерел фінансування діяльності підприємства та оптимізації програми
фінансування розроблена економіко-математична модель (1) – (3). Критерієм оптимальності цієї
моделі є показник питомої вартості фінансування діяльності підприємства (Ф):

∑ ∑ ((ПП
n

Ф=

T

i =1 j =1

ij
n

+ ДВ ij ) × d j )× x ij
T

→ min ,

∑ ∑ x ij
i =1 j=1

(1)

де Хij – обсяг фінансування, що залучається з i-го джерела в j-ий період часу, грош. од.;
ППij – сума прямих виплат за користування грошовими коштами, що залучаються з i-го джерела,
в j-ий період часу на одиницю залучених коштів, грош. од.;
ДВij – сума додаткових виплат, пов’язаних із залученням грошових коштів з i-го джерела, в j-ий
період часу на одиницю залучених коштів, грош. од.;
dj – коефіцієнт дисконтування в j-ий період часу.
В якості основних обов’язкових обмежень цієї моделі виступають:
− загальна сума залучення фінансових ресурсів із усіх джерел впродовж встановленого періоду
повинна відповідати потребі в них:
n

∑x
i =1

ij

= ЗП j j = 1, T ,

(2)

де ЗПj – загальна потреба в фінансових ресурсах в j-ий період часу, грош. од.
− обсяг залучення фінансових ресурсів з кожного окремого джерела впродовж відповідного
періоду часу не може перевищувати потенціалу цього джерела:

x ≤ МЛ ,
ij
ij

од.

(3)
де МЛij – можливий обсяг залучення фінансових ресурсів з і-го джерела в j-ий період часу, грош.
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І, по-четверте, для забезпечення бажаного рівня фінансової стійкості підприємства
запропонована економіко-математична модель може бути доповнена додатковими обмеженнями. З
нашої точки зору такі обмеження, в першу чергу, повинні констатувати необхідний рівень фінансової
стійкості (фінансової безпеки), і, отже, включати в якості обмежень наступні показники:
− рівень фінансової незалежності – визначається як відношення суми власних коштів, що
використовуються для фінансового забезпечення діяльності підприємства, до залучених.
Застосування цього обмеження дозволить здійснювати відбір тих джерел фінансування, при
використанні яких забезпечуватиметься необхідний рівень співвідношення власних і позикових коштів
підприємства.
− рівень залежності від конкретного зовнішнього джерела фінансування – відображає частку
коштів, залучених з одного конкретного зовнішнього джерела, в сумі всіх коштів підприємства;
До другої групи додаткових обмежень доцільно включити обмеження щодо рівня
платоспроможності підприємства.
Таким чином, якщо базовий варіант моделі виражає об'єктивні умови вибору джерел
фінансування з точки зору його вартості, то додаткова система обмежень виражатиме вимоги
стосовно структури капіталу та структури активів підприємства з точки зору його фінансової безпеки
та платоспроможності. Причому обмеження щодо рівня диверсифікації зовнішнього фінансування
може встановлюватись як одне для всієї сукупності можливих джерел, так і для окремих їх груп
(банківські кредити, комерційні кредити, векселі і так далі), а також - для кожного джерела окремо.
Висновки з проведеного дослідження. Практичне використання економіко-математичної
моделі дозволяє формувати оптимальну програму фінансування діяльності підприємства і має
наступні переваги у порівнянні з традиційними підходами:
− може застосовуватись для оцінки і оптимізації фінансування як по окремому інвестиційному
проекту, так і в цілому по підприємству;
− забезпечує вибір оптимального варіанту фінансування за рахунок використання критерію
мінімум питомих витрат на залучення одиниці позикового капіталу;
− враховує графік руху фінансових потоків і зміну вартості грошових коштів у часі;
− найбільш повно враховує всі витрати, пов'язані із залученням і використанням фінансування;
− дозволяє розглядати значну кількість джерел фінансування;
− забезпечує фінансову стійкість підприємства при використанні зовнішніх джерел
фінансування;
− забезпечує платоспроможність підприємства.
Результативність практичного використання такої моделі в значній мірі залежить від повноти та
достовірності інформаційної бази. Тому подальший напрямок досліджень полягає в формуванні
відповідного інформаційного забезпечення.
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Анотація
В статті запропоновано підхід до оцінки вартості фінансових ресурсів з урахуванням прямих
та додаткових витрат, а також фактору часу. Розроблено економіко-математичну модель
оптимізації програми фінансування підприємства по критерію мінімізації вартості залучення
одиниці ресурсів при забезпеченні його фінансової стійкості та платоспроможності.
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В статье предложен подход к оценке стоимости финансовых ресурсов с учетом прямых и
дополнительных расходов, а также фактора времени. Разработана экономико-математическая
модель оптимизации программы финансирования предприятия по критерию минимизации
стоимости привлечения единицы ресурсов при обеспечении его финансовой стойкости и
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The approach to the estimation of financial resources cost taking into account direct and additional
charges, and the time factor is suggested in the article. The economic and mathematical model of
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ І
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ
Постановка проблеми. За результатами проведеного аналізу серед авіаційних підприємств
головним недоліком виступає недосконалість впровадження концепції корпоративного управління, що
надає можливість орієнтувати корпоративну структуру визначеної форми власності на впровадження
методології практичного маркетингу в процес інноваційної еколого-економічної діяльності. Згідно
результатів аналізу, в умовах корпоративних підприємств впровадження інноваційних екологоекономічних заходів не здійснюється.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами інноваційної еколого-економічної
діяльності в умовах корпоративних, у тому числі авіапідприємств, присвячено наукові праці
Г. Астапової, [2; 1; 11], Г. Бєляєвої [11], Я. Берсуцького, Ю. Драчука [4], В. Загорулька [5], С. Ілляшенка
[6], В. Ільчука, Н. Коніщевої, В. Костенка [11], О. Костенко [1], Н. Новікової [1], О. Половяна,
Ю. Сосюрка, Г. Франчука [10], Р. Щербаня [1], М. Чумаченка та інших дослідників. Авторами розкрито
сутність еколого-економічної діяльності підприємств, визначено її інноваційну спрямованість,
розглянуто специфіку і доведено її прибутковий характер, досліджено сутність екологічної безпеки та
напрями державного регулювання діяльності з її забезпечення, корпоративні механізми управління
інноваційними еколого-економічними процесами.
Проте, потребує глибшого дослідження взаємозв’язок процесів інноваційного розвитку
підприємств авіаційної галузі та їх еколого-економічної діяльності під впливом факторів власності і
корпоративного управління.
Постановка завдання. Метою статті є доведення залежності умов активізації інноваційної
еколого-економічної діяльності підприємств авіаційної галузі від позитивності впливу відносин
власності та ефективності корпоративного управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. У значній кількості наукових робіт, присвячених
розвитку національного господарства, визначено, що базовою галуззю української економіки є
авіаційна промисловість, як одна із суттєвих складових промислового комплексу. Вона нараховує 34
підприємства різних форм власності та призначення. Авіаційній промисловості України вдалося після
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1991 р. зберегти виробничий потенціал, також кваліфіковані кадри, комерційні зв'язки з
підприємствами інших галузей, науково-технічними центрами в Україні й за її межами. Значний
науково-технічний потенціал підприємств авіаційної галузі підтверджують наступні дані. За більш ніж
10 років незалежності України авіаційною промисловістю було створено 4 нових типи літаків,
модернізовано 12 типів літаків, сертифіковані за міжнародними нормами 16 типів літаків, побудовано
195 нових та модернізованих літаків [7].
Незалежно від економічних труднощів та неподоланності окремих наслідків економічної кризи,
українська авіаційна техніка залишається конкурентоспроможною на світовому ринку. Так, літаки
АН124-100 («Руслан») і АН225 («Мрія») АНТК «Антонов» не мають рівних у світі за транспортною
ефективністю в сегменті перевезень великогабаритних вантажів. Тактико-технічні характеристики
вітчизняного літака АН-70 досі не досягнуті розробниками західноєвропейського військовотранспортного літака А400М.
Розвиток авіаційного комплексу має певну історію. У колишньому СРСР було створено систему
виробництва й технічного обслуговування в більшості галузей народного господарства, до якої
належала й галузь авіаційного транспорту. У період 1935-1960 рр. поступово відокремлювалась
мережа авіаремонтних підприємств, котра в наступний час існує як система ремонту й технічного
обслуговування авіаційної техніки [2].
Вже в 1908-1912 роках у Києві сформувалася своя школа літакобудування. У 1910 році у Києві
відбувся перший на Україні політ літака конструкції Олександра Кудашова. Невдовзі на території
України було організовано авіаційні заводи в Одесі, Сімферополі, Бердянську, Криму та під Києвом.
Загалом за 1913-1918 роки на заводах України було виготовлено понад 1200 літаків різних моделей.
Індустріальне авіаційне виробництво в Україні бере свій початок з побудови перших авіаремонтних
заводів та майстерень у Києві, Харкові, Запоріжжі, частину з яких у 20-х роках було перетворено в
авіа- і двигунобудівні підприємства з виробничою інфраструктурою, що динамічно розвивалась.
Сьогодні в Україні працює три авіа- та двигунобудівні підприємства, що серійно випускають літаки і
двигуни. Вони оснащені технологічним устаткуванням, яке дозволяє будувати сучасну авіаційну
техніку. Авіа- і двигунобудівна галузь у своєму складі має два найвидатніших конструкторських бюро:
в Києві, відоме сьогодні як Авіаційний науково-технічний комплекс імені О. К. Антонова (АНТК
«Антонов») і в Запоріжжі - Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім. акад. О. Г. Івченка
(ЗМКБ «Прогрес» ім. О. Г. Івченка). За 50 років фірмою «Антонов» створено понад 15 типів
оригінальних пасажирських, вантажних, спеціальних літаків і більше 100 їх модифікацій. Всього
побудовано понад 22 тисячі літаків марки «Ан», біля 1500 з них експортовані до 42 країн Європи, Азії,
Африки і Латинської Америки [7].
Характерною рисою літаків ряду «Ан» є вдале поєднування транспортної ефективності з
надійністю, безпекою, невибагливістю в експлуатації. Багато з них не мають вітчизняних і світових
аналогів, інші ж стали прототипами відомих сьогодні в усьому світі літаків. Так, перший літак Ан-2 став
єдиним у світі біпланом з комплексною механізацією крила, що забезпечило йому відмінні злітнопосадочні якості і високу прохідність по ґрунту. Ці особливості зробили його придатним для
застосування в різноманітних галузях народного господарства і в науково-дослідних роботах в Арктиці
і Антарктиці. Ан-2 - єдиний літак, що знаходиться в серійному виробництві 50 років [7].
Чільне місце серед розробок АНТК «Антонов» займають літаки великої вантажопідйомності.
Таким є, створений 1965 року, перший у світі широкофюзеляжний літак Ан-22 («Антей»)
вантажопідйомністю до 80 тонн і такими габаритами вантажної кабіни, які дозволяють перевозити
будь-які вантажі та техніку, успішно використовувати його для перевезення важливих моновантажів
народногосподарського призначення. За вантажопідйомністю та розмірами Ан-22 перевершував всі
транспортні літаки світу того часу, на ньому було встановлено 40 світових рекордів. Його створення
передувало появі за кордоном покоління інших широкофюзеляжних літаків: Локхід, С-5А, Боінг-747. В
літаках, що створюються в Україні, використовуються двигуни, розроблені на ЗМКБ «Прогрес», яке
відоме не тільки в Україні та країнах СНД, але й в усьому світі як створювач та виробник надійних,
ефективних та екологічно чистих двигунів. Пасажирські, транспортні, навчально-тренувальні літаки та
вертольоти з двигунами ЗМКБ «Прогрес» з успіхом експлуатуються авіакомпаніями України та
авіакомпаніями 62 країн Європи, Азії, Африки та Америки. Ці двигуни напрацьовували понад 360 млн.
годин в різних кліматичних зонах і довели свою надійність у найважчих кліматичних умовах [7].
Таким чином, літакобудування як вид економічної діяльності є за змістом інноваційноорієнтованим. Проте, оскільки діяльність авіабудівних підприємств пов’язана із забрудненням
навколишнього природного середовища, то авіаційне та авіаремонтне виробництво відноситься до
екологічно небезпечного. Слід відмітити, що до еколого-економічної діяльності віднесено не тільки
виробництво екологічно чистої продукції, а й впровадження нових технологій з ресурсозбереження,
раціонального використання існуючих ресурсів, використання у виробничому процесі твердих відходів
виробництва, заміною матеріалів на нові – екологічно безпечні [11].

83

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

Вказані напрями еколого-економічної діяльності пов’язані із здійсненням інноваційних розробок,
їх експериментальним впровадженням та подальшим використанням у виробництві. У свою чергу це
потребує значних обсягів фінансування та розробки відповідної стратегії.
В умовах адміністративно-командної системи господарювання не ставилися і не вирішувалися
організаційно-управлінські питання структурної перебудови системи авіабудування та авіаремонту,
технічної експлуатації основних фондів, сервісного обслуговування транспортного засобу, особливо
після продажу, ефективності експлуатації та ремонту при різних рівнях підпорядкованості цих
підприємств, не кажучи вже про можливість їх віднесення до різних форм власності.
Зарубіжна стратегія відповідності виробника ґрунтується на принципі автоматичної дії ринкової
конкуренції (права вибору) та фінансової незалежності споживача. Обидва фактори відсутні в умовах
державної власності. Зацікавленість держави як суб'єкта економічної діяльності в досягненні ефекту
сприяє підтримці виробника-монополіста, який теж є суб'єктом державної власності. А зобов'язати
споживача – авіатранспортне підприємство, який теж є суб'єктом державної власності, прийняти
непотрібну або неякісну продукцію можна шляхом прийняття державою функцій платника. Таким чином,
відносини відповідальності покладалися на споживача, який повинен ефективно використати продукцію,
яка надана йому ніби безкоштовно. В результаті, проблеми підвищення якості продукції, надійності,
екологічної безпечності, довговічності, поліпшення дизайну, забезпечення наявності комплексу споживчих
властивостей стали вторинними завданнями, які вирішувались суто адміністративним шляхом [2].
Розвиток авіатранспортних підприємств свідчить про необхідність підвищення якості авіапослуг.
Це підтверджують дослідження С. Омельяненко [8], які присвячено прогнозуванню розвитку
аеропортів в Україні шляхом покращення оцінки їх економічного стану. Проте, тільки 22 % аеропортів
України із загальної їх кількості є прибутковими, а інші - неприбуткові та збиткові. В умовах
адміністративно-командної економіки така ситуація була допустимою, оскільки з 300 об'єднаних
авіазагонів колишнього СРСР збиткові складали половину. Зазначене свідчить про відсутність
«ефективного власника» в авіасекторі [2]. Як і у більшості галузей, в авіаційній галузі також не
створено ефективну систему корпоративного управління.
Визначені проблеми підвищення ефективності діяльності і управління авіапідприємствами
свідчать про неможливість активізації і проведення значних екологічних заходів [9]. Проте екологічні
проблеми, що існують в авіасекторі пов’язані з наявністю стаціонарних та нестаціонарних джерел
забруднення та з необхідністю переходу на екологічно безпечне паливо (європаливо). Отже, згідно
статистики Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO – The International Civil Aviation
Organization), витрати авіакомпаній на паливо в останнє десятиліття складали від 12 до 25%
загальних експлуатаційних витрат. Використання євро палива потребує здійснення заходів щодо
заміни двигунів, розробки нових їх моделей, або розробки нових типів літаків. Тобто для здійснення
екологічних заходів в авіасекторі потрібні інноваційні впровадження, які є капіталомісткими і
потребують значних фінансових вкладень.
Таким чином, здійснення стратегічних заходів щодо забезпечення інноваційної екологоекономічної діяльності підприємств авіаційної галузі пов'язано з дією фактору відносин власності на
капітал та засоби виробництва. В Україні, як і в більшості галузей народного господарства, в авіаційній
галузі склалася ситуація, при котрій держава як суб'єкт власності вже фінансово не здатна утримувати
та забезпечувати неефективні авіапідприємства зі значним матеріально-технічним забезпеченням та
кадровим потенціалом. Тому процеси роздержавлення підприємств сфери авіаційної промисловості,
інфраструктури виробничого призначення та авіаційного транспорту активізувались як наслідки
об'єктивної економічної необхідності. В результаті в структурі підприємств авіаційної галузі домінуючі
позиції належать суб'єктам колективної власності, тобто корпораціям у вигляді господарських
товариств та господарських об’єднань, серед яких значною залишається кількість корпорацій з
часткою держави в статутному капіталі.
Сучасні авіакорпорації можна класифікувати за галузевою ознакою як внутрішньогалузеві,
зовнішньогалузеві та об’єднані. До перших віднесено авіакорпорації, основна діяльність яких
безпосередньо стосується організації транспортних перевезень. До другої групи віднесено
авіакорпорації, які діють в сфері виробництва, ремонту, технічного обслуговування транспортних
засобів та інших основних засобів. Третя група містить корпорації, що виконують разом основні та
операційні види діяльності. Наведені ознака та види тільки відображають можливість використання
корпоративної власності і не характеризують умови забезпечення отримання ефекту від операційної, у
тому числі еколого-економічної діяльності [2].
Здійснення зміни форми власності саме по собі не гарантує автоматичного досягнення
ефективності фінансово-господарської діяльності. Однієї перебудови структури власності замало для
створення такої системи управління, яка здатна перетворите збиткове або неефективне
авіапідприємство в прибуткову корпорацію з обов’язковим здійсненням інноваційної екологоекономічної діяльності.
Визначена в окремих дослідженнях проблема невикористання власниками їх прав у результаті
фактичного неусвідомлення статусу власників в умовах авіакорпорацій може бути вирішеною скоріше
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та ефективніше, ніж в інших галузях промисловості. Це пов'язано зі специфікою організації праці в
авіаційній галузі [1]. Впровадження стратегічного маркетингу у виробничу діяльність авіапромислових
корпорацій та досягнення високої якості авіаційних послуг авіакорпораціями виробничого призначення
залежатиме, насамперед від зацікавленості працюючих власників. Доцільність створення
авіакорпорації на основі трудової власності обґрунтовується кількома аргументами.
По-перше, вже визначеною специфікою організації праці в будь-якій авіа корпорації [1]. Слід
відмітити, що більш детально вплив якості кадрового складу на ефективній розвиток підприємств
авіагалузі був досліджений у роботі М. Висоцької [3], яка науково довела зв'язок професійного рівня та
кінцевого результату діяльності підприємства шляхом обґрунтування стратегії управління кадрами.
Тому залежність ефективності діяльності авіакорпорації від якісного складу персоналу, рівня
професіоналізму та економічної зацікавленості є основою формування структури власності та системи
корпоративного управління. В умовах трудової власності досягнення ефективності праці власника
забезпечується дією двох систем стимулювання - економічного та матеріального, тоді як власник,
який не є працівником, може розрахувати тільки на отримання дивідендів.
По-друге, система матеріального заохочення, що діє в умовах прибуткових авіапідприємств, не
зовсім сприяє активізації творчої та інноваційної активності працівників, як власників, так і найманих.
По-третє, гарантоване законодавством право власників на управління розподілом отриманого
корпорацією чистого прибутку, дозволяє працюючим власникам професійно здійснювати внутрішній
корпоративний контроль за використанням обігових коштів корпорації. Розробка та затвердження
порядку розподілу чистого прибутку здійснюється безпосередньо власниками, тобто в їх економічних
інтересах. В умовах відкритої структури власності зазначені дії виконують керівники корпорацій,
незалежно від наявності права власності. В результаті реальні власники не отримують ні дивідендів,
ні премій. Умови трудової власності такі ситуації в більшості випадків виключають. Але ще існує
негативна залежність між трудовими та корпоративними відносинами, при якій керівництво корпорації
може за допомогою погроз про звільнення, інші адміністративні стягнення, подавляти корпоративні
інтереси реальних працівників-власників.
Таким чином, умови активізації інноваційної еколого-економічної діяльності підприємств авіаційної
галузі формуються у площині дії відносин власності. Отже, ефективне корпоративне управління, що
сприяє реалізації економічних інтересів власників, покликане по-перше, забезпечувати оптимізацію
доходів авіапідприємств, у тому числі за рахунок впровадження екологічних інновацій, по-друге,
активізувати дієвість механізмів економічного та матеріального стимулювання еколого-економічної
діяльності працівників; по-третє, здійснювати фінансування інноваційних екологічних заходів кошти з
інвестиційних та кредитних джерел на основі використання емісійних методів їх залучення.
Висновки з проведеного дослідження. Із загальних заходів, спрямованих на інноваційний
розвиток еколого безпечного авіаційного сектору найбільший результат досягається наступними
заходами: використання стимулюючої функції податків з метою збільшення обсягів реалізації
продукції та послуг авіапідприємствами; здійснення стимулювання підвищення якості продукції та
послуг; сприяння розвитку матеріально-технічної бази авіаційної галузі та впровадження досягнень
науково-технічного прогресу.
Цільові заходи з активізації інноваційної еколого-економічної діяльності потрібно визначати
диференційовано по кожному конкретному авіапідприємству з врахуванням специфіки відносин
власності. До таких заходів належать: покращення результатів фінансово-господарської діяльності та
фінансового становища на основі зростання операційних доходів від інноваційної еколого-економічної
діяльності; посилення зацікавленості працівників, що зайняті інноваційною еколого-економічною
діяльністю на основі дії механізмів економічного та матеріального стимулювання; оптимізація
оборотного капіталу як джерела фінансування інноваційної еколого-економічної діяльності за рахунок
використання емісійних методів залучення інвестицій та кредитів.
Дослідження напрямів створення результативного корпоративно-управлінського середовища
активізації інноваційної еколого-економічної діяльності потребують продовження в напрямках
розробки фінансових механізмів корпоративної взаємодії, а також економіко-правового механізму
управління при впровадженні екологічних проектів в умовах підприємств авіаційної галузі.
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Анотація
Досліджено тенденції до роз’єднання відомчого підпорядкування державних підприємств, що
перебувають у складі єдиного авіаційно-технічного комплексу. Здійснено аналіз прибутковості
авіатранспортних підприємств при впровадженні інноваційних економіко-екологічних заходів.
Ключові слова: підприємства авіаційної галузі, інноваційна активність, еколого-економічна
діяльність, стратегічний маркетинг, корпоративне управління, ефективність.
Аннотация
Исследованы тенденции разъединения ведомственного подчинения государственных
предприятий, которые находятся в составе единственного авиационно-технического комплекса.
Осуществлен анализ прибыльности авиатранспортных предприятий при внедрении
инновационных экономико-экологических мероприятий.
Ключевые слова: предприятия авиационной отрасли, инновационная активность, экологоэкономическая деятельность, стратегический маркетинг, корпоративное управление,
эффективность.
Annotation
Tendencies are investigational to disconnection of department submission of state enterprises that are
in composition an only aviation-technical complex. The analysis of profitability of air enterprises is carried out
at introduction of innovative ecological measures.
Key words: enterprise aviation industry, innovative activity, ecological economic activity, strategic
marketing, corporate management, efficiency.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Постановка проблеми. Актуальність, теоретична та практична значущість проблеми
визначення поняття «домогосподарство» зумовлює науковий інтерес до нього як в іноземній, так і в
вітчизняній економічній думці. Крім того, домогосподарство є предметом дослідження представників
багатьох суспільних наук, аналіз праць яких сприятиме кращому розумінню сутності домашнього
господарства як одного з головних суб’єктів ринкової економічної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед найавторитетніших учених, які у різні часи
займались вивченням даної господарської форми, можна виділити таких: Г. Беккер, Е. Тоффлер,
Р. Поллак, Дж. Ходжсон та інших. На пострадянському просторі дослідженню сутності домашнього
господарства присвячені праці Д. В. Сергєєва, Р. М. Нуреєва, Н. В. Манохіної, В. М. Жеребіна,
І. І. Осипової, Б. М. Левіна, І. Є. Калабіхіної, Т. В. Жилкіної та інших.
Праці західноєвропейських вчених-економістів здебільшого присвячені визначенню сутності та
місця домашнього господарства у ринковій економічній системі, аналізу функцій та особливостей
здійснення його діяльності у різних сферах господарського життя суспільства. У деяких роботах
вивчається вплив соціальних факторів на розвиток домогосподарства. Наукова спадщина провідних
економістів XVIII - початку XX ст. показала, що вони не створили цілісної економічної теорії
домогосподарства, проте сучасне розуміння його сутності дозволяє виокремити у їхніх теоретичних
розробках низку аспектів, які можна використовувати при дослідженні різних сторін життєдіяльності
домашнього господарства. Крім того, вони стали підґрунтям для створення у подальшому економічної
теорії домогосподарства, яка отримала найбільшого розквіту в другій половині XX ст., коли з’явився
новий розділ в економічній теорії, що отримав назву нової економіки домогосподарства.
Широкий спектр праць учених, що представляють країни постсоціалістичного табору, зокрема
науковців Росії та України, присвячено дослідженню сучасних рис домашнього господарства. В той же
час, недостатньо дослідженими залишаються проблеми формування та використання фінансових
ресурсів домогосподарств.
Постановка завдання. З огляду на результати вивчення літературних джерел, метою статті є
розвиток теоретичних підходів щодо визначення сутності і структури фінансових ресурсів домогосподарств
задля розробки напрямків їх збалансованого формування та використання в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Домогосподарство є важливим економічним
інститутом ринкового господарства, головним постачальником фінансових ресурсів який вирішує
проблеми відтворення населення та розвитку індивіда. Його активність суттєво впливає на
ефективність розвитку національної економіки та охоплює усі види економічної діяльності [1, с. 13].
Оскільки фінанси обумовлені грошовими доходами, то реальною формою, яка розкриває
сутність категорії «фінанси домашніх господарств», є фінансові ресурси домогосподарств.
Фінансові ресурси формуються і використовуються на усіх рівнях, в усіх сферах і ланках
фінансової системи.
Найвищий рівень пріоритету при формуванні та використанні фінансових ресурсів має
мікроекономічний рівень, тобто домогосподарства. Це обумовлено тим, що відсутність необхідного
обсягу фінансових ресурсів на мікроекономічному рівні не забезпечить розширене відтворення, що в
майбутньому негативно вплине на розвиток усіх сфер та ланок фінансової системи, у тому числі і
державних фінансів.
Питання наукового тлумачення сутності, призначення, формування, розподілу фінансових
ресурсів домогосподарств розглядалися в наукових працях вітчизняних і закордонних учених (табл. 1).
На сьогодні немає єдиного підходу до визначення поняття «фінансові ресурси
домогосподарств». Так, О. Є. Янін, В. М. Федосов, Г. Б. Поляк, В. В. Ковальов стверджують, що
фінансові ресурси домогосподарства - «це сукупний фонд грошових коштів, що знаходиться в
розпорядженні сім’ї».
На думку С. І Юрія, В. М. Федосова, О. Р. Романенко та П. О. Левчаєва, фінансові ресурси
домогосподарства – це грошові кошти (власні та залучені), що перебувають у його розпорядженні та
призначені для виконання фінансових зобов’язань і здійснення різного роду витрат.
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Таблиця 1
Існуючі трактування категорії «фінансові ресурси домогосподарств»
Автор
Юрій С. І.,
Федосов В. М.
[2, с. 430]
Янін О. Є.
[3, с. 5]
Геронін Н. Н.
[4, с. 55]
Кізима Т. О.
[5, с. 335]
Федосов В. М.
[6, с. 122]
Ворошило В. В.
[7, с. 32]
Левчаєв П. О.
[8, с. 15]
Поляк Г. Б.
[9, с. 77]
Ковальов В. В.
[10, с. 476]
Бланк І. О.
[11, с. 351]
Родіонова В. М.
[12, с. 157]
Романенко О. Р.
[13, с. 205]

Зміст категорії
Фінансові ресурси домогосподарства - грошові кошти (власні і залучені), що перебувають у
його розпорядженні та призначені для виконання фінансових зобов'язань і здійснення
різного роду витрат (виробничих і споживчих). Вони включають грошові доходи, вартість
продукції з особистого підсобного господарства, пільги та субсидії, а також інші
надходження.
Фінансові ресурси домогосподарств - сукупний фонд грошових коштів, який знаходиться у
розпорядженні сім'ї.
Фінансові ресурси домашніх господарств - сумарний результат поточного потоку доходів і
накопичень, отриманих в процесі створення і перерозподілу внутрішнього валового
продукту за певний період (елемент обороту) і раніше накопичених доходів як грошової
частини стану на дату (елемент запасу).
Фінансові ресурси домогосподарств - доходи і витрати як матеріальне вираження
фінансових відносин домашніх господарств з іншими суб’єктами економічної діяльності.
Фінансові ресурси домогосподарства - це сукупний фонд грошових коштів, що знаходиться
у розпорядженні сім'ї, створений у результаті виробничої діяльності членів
домогосподарства, він виступає частиною національного доходу суспільства.
Фінансові ресурси домогосподарства представляють собою всю сукупність засобів у
грошовій формі, які надходять в його розпорядження за рахунок розподілу і перерозподілу
валового внутрішнього продукту, частка якого припадає на домогосподарства, а також за
рахунок інших джерел, і використання яких направлено на виконання зобов'язань та
формування заощаджень.
Фінансові ресурси - поточні та потенційно можливі засоби, які при необхідності можуть бути
прийняті і використані як знаки розподіленої вартості з метою підтримки бажаних пропорцій
функціонування.
Фінансові ресурси - це сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в
розпорядженні господарюючих суб’єктів, держави, органів місцевого самоврядування,
домашніх господарств, що формуються в результаті економічної та фінансової діяльності.
Сукупність грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні населення, господарюючих
суб'єктів, держави, органів місцевого самоврядування, представляють собою фінансові
ресурси.
Фінансові ресурси - це сукупність акумульованих власних і позикових коштів та їх
еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення його
господарської діяльності в майбутньому періоді.
Фінансові ресурси - грошові доходи, накопичення і надходження, що формуються в руках
суб'єктів господарювання, домогосподарств, держави і призначені на цілі розширеного
відтворення, матеріальне стимулювання працюючих, задоволення соціальних потреб,
потреб оборони і державного управління.
Під фінансовими ресурсами слід розуміти акумульовані грошові кошти з різних джерел, які
знаходяться в господарському обігу і необхідні для покриття потреб.

У своїх працях Н. Н. Геронін, Т. О. Кізима та В. М. Родіонова розглядають поняття «фінансові
ресурси домогосподарства» як доходи і витрати, тобто матеріальне вираження фінансових відносин
домашніх господарств з іншими суб’єктами економічної діяльності.
Ряд авторів визначають фінансові ресурси домогосподарства як сукупність засобів у грошовій
формі, які надходять за рахунок розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту, а також за
рахунок інших джерел, і використання яких направлено на виконання зобов’язань та формування
заощаджень.
Літературний аналіз вітчизняних підходів щодо визначення поняття «фінансові ресурси
домогосподарств» показав, що автори не враховують так звані «неспостережені фінансові ресурси».
Беручи до уваги вищезазначене, спробуємо сформулювати власне визначення терміну
«фінансові ресурси домогосподарств». Вважаємо, що фінансові ресурси домашнього господарства це сукупні доходи, які знаходяться в його розпорядженні та забезпечують матеріальну базу для
життєдіяльності, відтворення та реалізації особистісного потенціалу його членів і формуються зі
спостережених та неспостережених доходів.
Неспостережені фінансові ресурси домогосподарств - вартість послуг та продукції виробленої
членами домогосподарств безпосередньо в рамках домашнього господарства, яка вимірюється як
еквівалент грошових доходів за вираженням ринкових цін, а також доходи від діяльності, що не
охоплюються офіційною економікою та вартість неоплатної добровільної праці членів домогосподарств.
Фінансовим ресурсам домогосподарств, як і фінансовим ресурсам взагалі, притаманні такі
властивості, а саме:
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– фінансові ресурси мають стадію відтворення;
– фінансові ресурси відображають відношення до власності;
– фінансові ресурси мають джерела формування і цілі використання;
– від джерел формування та напрямів використання залежить структура фінансових ресурсів.

Специфічний зміст фінансових ресурсів домашніх господарств досить повно визначається
наявністю таких ознак:

– по-перше, це кінцеві доходи, тобто грошові кошти, призначені до обміну на товари та послуги;
– по-друге, виступаючи кінцевим фінансовим результатом процесу відтворення, вони

використовуються і можуть бути використані не тільки на кінцеве споживання, але і на накопичення
(заощадження), що припускає можливість їх подальшого інвестування;

– по-третє, кінцевим носієм доходів можуть виступати різноманітні фінансові інструменти, що
підтверджують право їх власника на певну частину суспільного продукту (векселі, облігації, депозитні
сертифікати);
– по-четверте, до складу фінансових ресурсів включаються кошти, отримані в кредит [4, с. 55].
Всі фінансові ресурси домашніх господарств прийнято класифікувати за джерелами їх
надходжень, за динамікою, за порядком одержання.
У табл. 2 наведено уточнену класифікацію фінансових ресурсів домогосподарств.
Таблиця 2
Класифікація фінансових ресурсів домогосподарств за різними ознаками
Ознака

Вид доходу
Родинні доходи, які
трудове походження

За
джерелом

Доходи від суспільних фондів
споживання (страхові, пенсійні
фонди) у вигляді грошових
виплат і безкоштовних послуг
Основні

Додаткові
Одночасні
Термінові
Спостережені
За
можливістю
виміру

мають

Доходи від власності

За
динамікою

За
порядком
одержання

Форма

Неспостережені

Заробітна плата, доходи від індивідуально-трудової та
підприємницької діяльності, доходи від особистого
підсобного господарства.
Рента (орендна плата), проценти на вклади та облігації,
дивіденди.
Соціальні пенсії, допомоги, виплати з безробіття, стипендії,
дотації, путівки відпочинку, виплати багатодітним сім’ям,
безкоштовне або пільгове лікування.
Мають постійний характер та обсяг прибутку, що майже не
змінюється: оплата праці за винятком прибуткового
податку та обов’язкових відрахувань, доходи від
підприємницької діяльності, доходи від самозайнятості,
пенсії, стипендії, соціальні допомоги.
Потребують від домогосподарств спеціальних умов для їх
отримання і не завжди чи непрямо пов’язані зі створенням
фінансових ресурсів.
Не є значними у сукупному доході домогосподарств, оскільки
мають випадковий характер: плата за продаж майна.
Мають тривалий характер: орендна плата, рента,
дивіденди, пайовий процент, депозитний процент, процент
за борговими цінними паперами.
Офіційно
реєструються,
обмежуються
діючими
нормативними
актами, розраховуються
на
основі
обстежень домогосподарств.
Значна їх частина утворюється за рахунок невраховуваної
праці членів домогосподарства, що дозволяє громадянам
вижити у важких економічних умовах.
Доходи від діяльності, що не охоплюється офіційною
економікою.
Неоплачувана добровільна праця.

В умовах економічної кризи зміни, які виникли в структурному зрушенні економіки, призвели до
необхідності активізування домашніми господарствами своєї діяльності, у пошуках нових джерел
фінансових ресурсів, для формування бюджету, який є одним з основних показників рівня добробуту
суспільства.
Для задоволення своїх потреб члени домашнього господарства здійснюють певні витрати, тобто
використовують наявні у них фінансові ресурси на певні цілі, для забезпечення життєдіяльності і розвитку.
Витрати домашніх господарств, відіграють важливу роль в економічному житті, адже
витрачаючи отриманні доходи, домогосподарство забезпечує формування і розвиток ринку товарів і
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послуг; реалізуючи свої накопичення, воно формує попит на фінансові активи, сприяючи розвитку
фінансового ринку [14, с. 62].
Домогосподарства не повністю витрачають переважну частину своїх поточних доходів, а
здійснюють заощадження. Заощадження домашніх господарств відіграють важливу роль в
економічних процесах, тому що вони мають економічне і соціальне значення. Будучи основним
джерелом інвестицій, заощадження визначають розвиток економіки країни, оскільки сприяють
підвищенню життєвого рівня населення та його соціальної захищеності, формуванню середнього
класу в суспільстві й посиленню його фінансової незалежності.
Виходячи з визначення фінансових ресурсів можна визначити спостережені та неспостережені
джерела їх формування.
До спостережених джерел формування відносяться власні та залучені доходи членів
домогосподарств.
Власні доходи домашніх господарств:
1. доходи, які громадянин одержує від участі в господарському процесі як найманий працівник.
Такі доходи включають: заробітну плату, премії, додаткові виплати, надбавки, подарунки;
2. грошові кошти, які громадянин отримує від здійснення підприємницької діяльності. Це підприємницький дохід, прибуток, премії та доплати;
3. сільськогосподарські доходи. Фактично цей вид доходу представляє собою різницю між
валовим доходом від сільськогосподарської діяльності (обсяг продажів продукції та грошова оцінка
спожитої продукції) і витратами на виробництво;
4. доходи від власності на майно. Вони виникають при передачі майна в спадщину, в оренду,
при його продажу. До цієї групи доходів зараховують орендну плату, роялті, доходи від продажу,
доходи, отримані при одержанні спадщини, кошти від страхових компаній (відшкодування збитків);
5. надходження від інвестиційної діяльності. Це - доходи, які одержують громадяни у вигляді
процентів, дивідендів, спекулятивних прибутків;
6. доходи, що отримують громадяни у формі соціальних виплат державними чи недержавними
інститутами. До таких доходів належать: пенсії, стипендії, субсидії, трансферти, допомога;
7. інші доходи, з-поміж яких: допомога від родичів, виграші та призи, знайдене майно, аліменти,
гонорари, подарунки, перекази.
До позикових джерел формування фінансових ресурсів належать:
1. кредити, одержані у фінансових установах;
2. товарно-матеріальні цінності, одержані на умовах кредиту або відстрочення платежу;
3. грошові кошти, одержані від інших громадян за умов позики;
4. інші кошти, які одержані на умовах позики.
Під неспостереженими фінансовими ресурсами домогосподарств пропонуємо розуміти вартість
послуг та вартість продукції виробленої членами домогосподарств, безпосередньо в рамках
домашнього господарства, яка вимірюється як еквіваленти грошових доходів за вираженням ринкових
цін, а також доходи від діяльності, що не охоплюється офіційною економікою та неоплатна
добровільна праця членів домогосподарств.
Розвиток ринку праці за останні роки показав взаємозв'язок оплачуваної і неоплачуваної праці,
їх розмежування і розподіл в суспільстві. Трансформаційні процеси в цьому плані зачіпають як
окремих індивідів, так і домогосподарства і суспільство в цілому.
Це пов'язано, в першу чергу, із зростаючою участю жінок в найманій зайнятості. Що призводить
до перерозподілу оплачуваної і неоплачуваної роботи в рамках домогосподарства.
По-друге, в індустріально розвинених країнах люди, що опинилися поза рамками «стандартного»
економічного життя (безробітні), змушені розробляти власні стратегії виживання, тобто виникає розширене
використання неоплачуваної праці і навіть розвиток деяких форм обміну цією працею.
По-третє, і в розвинених, і в країнах, що розвиваються, високий рівень прихованого безробіття
та неповної зайнятості призводить до циклічних змін у співвідношенні оплачуваної і неоплачуваної
праці. Подібні проблеми виникають, наприклад, у зв'язку з переходом до 35-годинного робочого тижня
в країнах Західної Європи.
Нарешті, за оцінками, внесок неоплачуваної праці в економіку становить у різних країнах від
чверті до половини величини ВВП. Як свідчать деякі дані, масштаби домашньої праці зростають
швидше, ніж ринкове виробництво. Наприклад, в Австралії в період 1974-1992 рр., темпи зростання
домашньої праці становили 2,4% на рік, у той час як для ринкового виробництва аналогічний показник
склав лише 1,2%. Це явище може бути пояснено цілим рядом факторів, а саме зростанням
чисельності малих домогосподарств (що веде до зниження ефекту економії масштабу), зростаючою
часткою пенсіонерів серед населення та підвищенням майнової забезпеченості сімей (що є
додатковим чинником розширення домашньої праці). Західні економісти відзначають, що ця тенденція
має місце, незважаючи на збільшення зайнятості жінок в економіці та поширення сучасних технологій
в домашньому господарстві [15].
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Висновки з проведеного дослідження. Економічне значення фінансових ресурсів домашніх
господарств полягає в тому, що вони забезпечують добробут членів домогосподарства, соціальну
стабільність суспільства, є одними з джерел поповнення державного бюджету, а також є джерелом
інвестицій в розвиток національної економіки.
Найважливішою передумовою успіху вирішення проблеми формування та використання
фінансових ресурсів домашніх господарств у національній економічній системі є чітка їх
структуризація, визначення особливостей їх формування, а також факторів, що впливають на форми
їх організації.
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Анотація
В статті проведено науковий аналіз існуючих трактувань категорії «фінансові ресурси
домогосподарств». Дано власне визначення фінансових ресурсів домогосподарств з урахуванням
спостережених та неспостережених доходів. Запропоновано визначення неспостережених доходів
домогосподарств
Ключові слова: домогосподарство, фінансові ресурси, спостережені доходи, неспостережені
доходи, неоплатна праця домогосподарств.
Аннотация
В статье проведен научный анализ существующих трактовок категории «финансовые
ресурсы домохозяйств». Дано уточненное определение финансовых ресурсов домохозяйств с
учетом явных и неявных доходов. Предложено определение неявных доходов домохозяйств
Ключевые слова: домохозяйство, финансовые ресурсы, явные доходы, неявные доходы,
неоплачиваемая работа домохозяйств.
Annotation
The article provides an analysis of existing scientific interpretations «Financial resources of
households» and specified definition of the financial resources of households with the explicit or implicit
income. Proposed the definition of implicit household resources.
Key words: household, financial resources, explicit income, implicit income, unpaid work of
households.
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Розвиток характеристик кадрового потенціалу торговельних
підприємств відбувається в результаті дії певних чинників. Кадровий потенціал торговельних
підприємств - категорія поліфакторна, оскільки схильна до впливу безлічі факторів, роль яких в різні
періоди може бути різною як за силою, так і за тривалістю і напрямом дії. У загальному вигляді
фактори визначаються як «значущі, латентні змінні, що знаходяться в певному (різною за тіснотою і
характером) взаємозв'язку з об'єктом або процесом, що досліджується» [5]. Тому під факторами ми
розумітимемо всі ті явища, процеси, які впливають на розвиток кадрового потенціалу і визначають
зміну його основних характеристик і особливостей. Систематизація за допомогою визначення, аналізу
і використання цих факторів у сфері управління є найважливішим завданням забезпечення стійкого
розвитку кадрового потенціалу підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На погляд ряду авторів, аналіз й обґрунтування
впливу факторів на розвиток кадрового потенціалу підприємства дозволило сформувати сукупність
тих, які опосередковано та безпосередньо впливають на нього, та класифікувати їх за ознакою
зовнішнього та внутрішнього впливу (див. табл. 1).
Таблиця 1
Фактори розвитку кадрового потенціалу підприємства
Автор
Колпаков В. М. [7]

Іванова Т. В. [6]

Носкова М. В. [10]

Гольдфарб А. Г. [4]

Сирбу А. Н. [13]

Смолюк В. Л. [12]

Новойтенко І. В. [9]

Фактори
людський; інформаційно-енергетичний; засоби управління розвитком людських ресурсів
підприємства (технологічні і засоби управлінської праці); системні.
екзогенні (зовнішні) фактори: природні; культурно-історичні; політико-правові;
демографічні; економічні; соціальні; організаційні; інноваційні; екологічні; інші; ендогенні
(внутрішні) чинники: розвиток різних організаційно-правових форм господарювання;
матеріально-технічні; управлінські (цілі підприємства, виробництво, науково-технічний
розвиток, збут, фінансове господарство і облік, санітарно-гігієнічні умови праці);
ефективний кадровий менеджмент, у тому числі безперервне професійне навчання,
можливості просування на підприємстві, мотивація праці; інші
особистісний капітал; якість життя; система моральності і пріоритетів потреб; мобільність;
загальний політико-економічний розвиток країни; демографічні чинники; чинники
економічного зростання; та ін.
фактори зовнішнього впливу: рівень соціально-економічного розвитку країни, регіону;
стан ринку праці (національного та регіонального) й умови формування ціни робочої
сили; законодавча база; рівень демографічного розвитку країни; соціальне та
підприємницьке інвестування; внутрішні фактори: рівень соціально-економічного розвитку
підприємства; організаційна культура й ефективність управління персоналом; мотивація
трудової діяльності та система стимулювання; процес набору, відбору, навчання та
перенавчання персоналу, умови праці та рівень технічної озброєності робочих місць;
інвестиційний клімат на підприємстві.
техніко-організаційні (забезпеченість засобами організаційної і комп'ютерної техніки,
характер і зміст праці, організаційна побудова підприємства і структура управління,
рівень кваліфікації спеціалістів); економічні (система госпрозрахункових відносин і
матеріального
стимулювання,
фінансовий
стан
підприємства
і
його
конкурентоспроможність) та соціально-демографічні.
зовнішні фактори: демографічні фактори; соціальні фактори; економіко-правові і науковотехнічні фактори; внутрішні фактори: виробничий, фінансовий, маркетинговий,
управлінський, інноваційний, інформаційний і соціально-культурний потенціали.
внутрішні фактори: стратегія підприємства; організаційна структура управління;
морально-психологічний клімат в колективі; система мотивації; система сплати праці та
рівень заробітної плати; кваліфікація керівників та фахівців з роботі з персоналом; рівень
озброєності основними засобами; зовнішні фактори: кон'юнктура ринку праці; трудове
законодавство; рівень доступності освіти; якість медичного обслуговування; рівень
розвитку науки і техніки; демографічна ситуацію; соціальна політика; доступність
достовірної інформації; менталітет, культура.
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Таким чином, традиційно фактори, що впливають на розвиток кадрового потенціалу
підприємства, поділяють на дві групи: зовнішні та внутрішні (див. табл. 1).
Однак, крім традиційного підходу до класифікації факторів розвитку кадрового потенціалу, в
літературі з управління, системного аналізу та дослідження категорії потенціалу автори акцентують увагу
на нерозривності дослідження системи та її факторів й одночасно розглядають внутрішні та зовнішні
фактори формування і розвитку системи [3; 11]. Так, Л. Малярець та І. Отенко вважають, що фактори – це
«агреговані, латентні показники, що безпосередньо не можуть бути спостережені, але які проявляють себе
через систему показників» та пропонують розглядати зовнішніми факторами розвитку кадрового
потенціалу підприємства – потенціал ринку та макрооточення; внутрішніми факторами ці автори
називають складові ресурсного та організаційного потенціалу [11]. Ми погоджуємося з підходом
Л. Малярець та І. Отенко, оскільки дійсно елементи системи завдяки обов’язковим властивостям систем
емергентність та стійкість зв’язків між елементами можуть вважатися внутрішніми факторами цієї системи.
На жаль, класифікація цих авторів не дозволяє досліджувати системні фактори розвитку кадрового
потенціалу, тому що систему кадрового потенціалу вони досліджують як підсистему ресурсного потенціалу
підприємства, яка виконує функцію фактора-показника внутрішнього середовища. У нашому випадку ми
поділили внутрішні фактори та системні фактори розвитку кадрового потенціалу.
Ряд авторів виділяють особистісно-індивідуальні фактори розвитку, до яких відносять:
психологічні характеристики (інтереси, потреби, комунікативність, мотиви, ціннісні орієнтації); стан
здоров'я і фізіологічні характеристики; моральні якості особи та ін. [8; 14; 15; 17].
Однак, слід відмітити, що зміна у напрямі процесу обумовлена не лише і не стільки втручанням
зовнішніх сил, причина цієї зміни знаходиться в самому процесі [5]. Крім того, вченими також
виділяються зовнішня система, проміжна система, виробнича система, внутрішня система факторів
(або ж розрізняються укрупнено три групи факторів: ієрархічна структура організації, культура і ринок).
Це свідчить про існування декількох підходів, проте загальною для них є диференціація за принципом
«зовнішній – внутрішній» відносно системи [7].
У зв'язку з тим, що запропонована окремими авторами бінарна класифікація факторів за
деякими функціональними ознаками не повною мірою відображає їх набір, це впливає на якість
кадрового потенціалу. Тому, ми вважаємо за доцільне досліджувати це питання з точки зору взаємодії
внутрішньоорганізаційних систем і середовищ розвитку економіки, зберігаючи при цьому ідею про
діалектичну єдність протилежностей, властиву як системам, так і середовищам.
Завдання статті. Метою статті є систематизація факторів розвитку кадрового потенціалу
торговельного підприємства, враховуючи діалектичну єдність внутрішньоорганізаційних систем і
середовищ розвитку економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до вказаних ознак можна
запропонувати класифікацію агрегованих ключових факторів, і умов взаємодії різних середовищ, які
здійснюють взаємну дію на розвиток кадрового потенціалу торговельного підприємства. Таким чином,
на наш погляд, узагальнена структура факторів розвитку кадрового потенціалу торговельного
підприємства буде складатися з чотирьох груп (див. табл. 2):

–зовнішніх факторів;
–внутрішніх факторів;
–системних факторів;
–індивідуальних факторів.

Зовнішні фактори більше впливають на якісні і кількісні характеристики кадрового потенціалу
торговельного підприємства, що пов'язані з його чисельністю і статевовіковою структурою,
використанням робочого часу і формуються в зовнішньому середовищі торговельних підприємств як
прямої, так і непрямої дії [16]. Виділення внутрішньоорганізаційних факторів пов'язане з тим, що
розвиток кадрового потенціалу є складовою частиною підприємства і знаходиться у взаємодії з
іншими системами управління. Крім того, необхідною умовою успішного функціонування підприємства
є його баланс із зовнішнім середовищем - системою зовнішніх відносно організації ресурсів,
сукупністю організацій, з якими підприємство знаходиться в стані взаємозалежності і конкуренції, а
також з соціокультурним оточенням. Разом з цим, системна природа розвитку кадрового потенціалу
зумовлює наявність внутрісистемних факторів, оскільки зміни в кожному її окремому елементі або їх
сукупності неминуче призводять до змін в системі в цілому (див. табл. 2).
Третя група «системних факторів» розвитку кадрового потенціалу формується безпосередньо з
урахуванням особливостей розвитку системи управління персоналом на підприємстві, виходячи з
організаційної специфіки відтворення людських ресурсів, що диктує свої особливості відповідних
торговельно-соціальних умов життєзабезпечення кадрів, обґрунтованих якістю нормативно-правової
бази (див. табл. 2). Запропонована класифікація факторів базується на положеннях теорії систем, бо,
розглядаючи управління розвитком кадрового потенціалу як процес, що має відповідні цілі розвитку,
механізм управлінської дії, що виробляється засобами розвитку, і організацію праці, що надає
організованість усім елементам системи людської діяльності, можна констатувати, що властивості

93

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

системи управління розвитком кадрового потенціалу персоналу - похідні від властивостей її
елементів. Із зміною елементів системи змінюються і її властивості, а в результаті взаємодії елементів
у системи управління розвитком з'являються нові властивості, відсутні у її елементів.
Таблиця 2
Фактори розвитку кадрового потенціалу підприємства
Назва

Зовнішні фактори

Внутрішньоорганізаційні
фактори

Внутрішньосистемні
фактори

Індивідуальні фактори

Фактори
Етап економічного розвитку та трудове законодавство
Демографічна ситуація
Розвиток соціальної сфери
Специфіка галузі
Престиж галузі
Трудова мобільність
Прогресивність техніки і технології, фондоозброєність праці у галузі
Ситуація в галузі і динаміка її розвитку
Розвиток теорії і практики управління персоналом
Якість життя та якість трудового життя
Конкуренти
Покупці і постачальники товарів
Система освіти
Середньогалузева заробітна плата
Структура ринку праці і ефективна зайнятість
Система соціального партнерства
Партнери по комерційних угодах
Система пільг і переваг, що надаються за роботу в галузі
Оргструктура підприємства
Форма власності підприємства
Фінансово-господарська діяльність
Прогресивність торгово-технологічних процесів
Маркетинг і продажі
Якість управління персоналом
Організація та нормування праці та відпочинку
Соціальна політика підприємства
Соціальна інфраструктура підприємства
Рівень механізації та автоматизації
Виробнича й трудова дисципліна
Внутрішній ринок праці і мобільність персоналу
Організація і обслуговування робочих місць
Зміст і умови праці
Кадрова політика підприємства
Відповідність можливостей працівника роботі, що виконується
Задоволеність працівників працею
Висока корпоративна культура
Організація роботи з персоналом
Кваліфікація суб'єктів управління персоналом
Чисельність працівників підприємства
Професійно-кваліфікаційна структура персоналу
Соціально-демографічна структура персоналу
Система мотивації
Участь працівників у вирішенні питань виробничого і соціального розвитку
підприємства
Соціальні гарантії і пільги
Приховане безробіття на підприємстві
Відбір персоналу
Форми, системи та розмір оплати праці
Соціально-психологічні стосунки
Вивільнення персоналу
Стилі і методи суб'єктів управління персоналом
Психологічні характеристики: інтереси, потреби, комунікативність, мотиви, ціннісні
орієнтації
Моральні якості особи
Стан здоров'я і фізіологічні характеристики
Рівень освіти і професійної підготовки
Ставлення до трудових обов'язків
Дисциплінованість, самоконтроль
Загальні (універсальні, ключові, «понадпрофесійні») і професійні (предметноспеціалізовані) компетенції
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Індивідуальні фактори характеризують кадри, які є носієм компетенції. Серед факторів, що
характеризують людину, можна виділити статевовікову структуру, рівень освіти, стаж роботи та ін.
Однак усі вони, в першу чергу, пов’язані з природними даними людини. Тому для аналізу ефективності
необхідно розуміння закономірностей розвитку людини, які призводять до створення на підприємстві
умов, що сприяють цьому розвитку. Рівень розвитку окремих співробітників складається з рівнів їх
компетенції та залучення у справи підприємства [16]. Згідно бінарної класифікації, компетенції можна
поділити на дві основні групи: загальні (універсальні, ключові, «понадпрофесійні») і професійні
(предметно-спеціалізовані) [1]. Нині загальновизнаною і домінуючою концепцією розвитку кадрового
потенціалу підприємства є так звана «знаюче - вміюча», в якій основний акцент робиться на
оновлення, поповнення і вдосконалення знань, навичок і умінь працюючого [2].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, для того, щоб механізм розвитку
кадрового потенціалу підприємства був ефективним, потрібне проведення системних соціальноекономічних змін, які повинні сприяти підтримці активного стану кадрового потенціалу як
індивідуального, так і персоналу підприємства в цілому. Передбачувані системні дії можна виявити
шляхом постійного реагування на зміни, як розглянутих факторів розвитку кадрового потенціалу, так і
в групі факторів, що йдуть від підсистеми управління персоналом організації і сукупності взаємодії
основних середовищ, тим самим забезпечуючи заходи щодо вирішення проблем розвитку кадрового
потенціалу торговельного підприємства.
Як показали наші дослідження, врахування вищенаведених факторів дозволить підприємству:
вибрати оптимальні для підприємства підхід, концепцію, загальні принципи і стратегію розвитку
кадрового потенціалу, які повніше б відповідали умовам функціонування підприємства; оцінити
існуюче положення в системі розвитку кадрового потенціалу з точки зору його адекватності ситуації,
що склалася; визначити напрями зміни діючої системи розвитку кадрового потенціалу відповідно до
змін у дії факторів; спрогнозувати розвиток кадрового потенціалу на основі очікуваної динаміки
факторів.
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Анотація
У статті зібрано і систематизовано дані про умови та фактори розвитку кадрового
потенціалу торговельного підприємства. Запропонована класифікація факторів розвитку
кадрового потенціалу торговельних підприємств. Фактори розвитку кадрового потенціалу
підприємства систематизовані за рівнями їх виникнення і дії та з врахуванням галузевих
особливостей та специфіки розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств.
Ключові слова: класифікація, фактори, розвиток, кадровий потенціал, торговельне
підприємство.
Аннотация
В статье собранны и систематизированы данные об условиях и факторах развития
кадрового потенциала торгового предприятия. Предложена классификация факторов развития
кадрового потенциала торговых предприятий. Факторы развития кадрового потенциала
предприятия систематизированы по уровням их возникновения и действия и с учетом
отраслевых особенностей и специфики развития кадрового потенциала торговых предприятий.
Ключевые слова: классификация, факторы, развитие, кадровый потенциал, торговое
предприятие.
Annotation
In the article data about conditions and factors of staff potential development of trading enterprise is
gathered and systematized. Classification of factors of staff potential development of trading enterprise is
offered. The factors of staff potential development of enterprise are systematized on the levels of their origin
and action and taking into account branch features and specific of staff potential development of trading
enterprise.
Key words: classification, factors, development, staff potential, trading enterprise.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО
АГРАРНОГО ТУРИЗМУ
Постановка проблеми. Особливості системи управління підприємством сільського аграрного
туризму полягають у тому, що оцінка результатів діяльності об’єктивно має бути комплексною. Недостатнє
методологічне підґрунтя оцінки результатів діяльності, зумовлене нестійким розвитком туристичної сфери
у сучасних умовах, може негативно впливати на результативність діяльності останньої. Визначення
цільових планових нормативів реалізації туристичного потенціалу є одним із найбільш важливих і
відповідальних етапів стратегічного управління підприємствами сфери сільського аграрного туризму [5, c.
124]. Науково обґрунтоване нормування параметрів будь-якої економічної системи має враховувати
найважливіші детермінуючі чинники, вплив яких визначає величину результативного показника. Тому
вважаємо за доцільне виконати кореляційно-регресійний аналіз показників ефективності використання
виробничих ресурсів підприємств сфери сільського аграрного туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні аспекти туризму, історію
його розвитку як в Україні, так і за кордоном, окремі питання управління галуззю вивчали відомі
вітчизняні вчені: В. К. Федорченко, В. І. Цибух, А. Т. Матвієнко, М. П. Крачило, С. І. Попович,
Г. П. Науменко, С. В. Хлоп'як, І. М. Школа, В. С. Ковєшніков, М. І. Долішній та ін. Вагомим внеском у
розробку питань економіки організації та управління рекреаційно-туристичним комплексом є роботи
науковців О. Г. Топчієва, С. К. Харічкова, О. С. Шаптали та ін. Відомі українські вчені М. К. Орлатий,
П. Т. Саблук приділяли увагу сільському зеленому туризму як чиннику соціально-економічного
розвитку сільських населених пунктів. Проте, питання стратегічного управління підприємствами
сільського аграрного туризму залишилися поза увагою вчених та вимагають суттєвих досліджень.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методологічного підходу до стратегічного
планування ділової активності підприємств сфери сільського аграрного туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вибір багатофакторного лінійного рівняння
регресії в ролі нормооутворювального інструмента пояснюється не лише доступністю економічної
інтерпретації отриманих констант моделі, але і прикладною цінністю результатів дослідження для
подальшого нечіткомножинного моделювання способів удосконалення механізму стратегічного
управління підприємством сфери сільського аграрного туризму. У загальному вигляді багатофакторне
лінійне регресійне рівняння має такий вигляд [6]:
Т=b0+b1×Y1+b2×Y2+…+bn×Yn,
де Т - залежна результативна змінна;
Y1,Y2,…Yn - незалежні змінні регресійного рівняння;
b1,b2,…bn - коефіцієнти (параметри) багатофакторної лінійної регресії.

(1)

Залежною змінною нами апріорно обрано середню дохідність ліжко-дня (ДЛД) як універсальний
індикатор рівня ділової активності підприємств сфери сільського туризму [2, c. 94-97]. На доцільність
нормування цього показника вказує його економічний зміст - за рахунок доходів від основної
діяльності формується маржа покриття постійних витрат, досягається точка беззбитковості, а після
цього формується запас фінансової стійкості. Чим вища дохідність операційної діяльності, тим
швидше підприємство долає межу збитковості й досягає необхідного рівня рентабельності капіталу [8,
с. 78]. Однак надто висока ціна одиниці продукції зменшує платоспроможний попит, чим спричиняє
відтік клієнтів та ускладнення процесу виходу бізнес-системи на беззбитковий рівень діяльності.
Первісний набір незалежних чинників також було встановлено апріорно, враховуючи умови
забезпечення зіставності параметрів роботи підприємств сфери сільського аграрного туризму [4, c.
115]. З цією метою було використано тільки відносні показники, зокрема: частка сільськогосподарських
угідь у загальній площі (ЧСУ); частка доходів від туристичної діяльності в загальному обсязі доходів
(ЧДТ); частка персоналу, задіяного у сфері сільськогосподарського виробництва у загальній
чисельності працюючих (ЧСП); продуктивність праці в цілому по підприємству сфери сільського
аграрного туризму (ПП); продуктивність праці в сільськогосподарському виробництві (ППСГ); віддача
земельних ресурсів (ВЗР); оборотність ліжко-місця (ОЛМ).
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Первісний набір незалежних чинників буде уточнено апостеріорним шляхом - у результаті
визначення тісноти стохастичного зв’язку між залежною та незалежними змінними. З цією метою було
розраховано коефіцієнти кореляції між дохідністю ліжко-дня (ДЛД) та вище перерахованими
незалежними змінними для досліджуваної вибірки підприємств сфери сільського аграрного туризму.
Коефіцієнти кореляції було розраховано як для всієї вибірки в цілому, так і по трьох типологічних
групах. Для і-ї незалежної змінної (Yі) коефіцієнт кореляції (rДЛДi) із незалежною змінною ДЛД було
обчислено за формулою [9, c. 56]:
m
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де j - порядковий номер спостереження в межах кластера;
m - кількість спостережень у кластері (відповідно до результатів типізації підприємств сфери
сільського аграрного туризму для кластерів І, ІІ та ІІІ встановлено m1=12, m2=32, m3=43).
Результати кореляційного аналізу наведено в табл. 1.
В процесі кореляційного аналізу нами досліджуються три основних типи підприємств сільського
аграрного туризму в загальній кількості вони становлять 87 об’єктів та розташовані у Карпатському
економічному районі:
1) підприємства зі змішаною структурою доходів, для яких доходи від туризму були менш
важливі або навіть неважливі;
2) підприємства зі змішаною структурою доходів, для яких туристична діяльність стала
важливим джерелом доходів;
3) активні, стійкі та з динамічним розвитком підприємства сільського аграрного туризму, що
отримують доходи в основному від туристичної діяльності.
Затемненням виділено ті економічні показники, для яких встановлено найвищі значення показників
кореляції. При аналізі рівня тісноти стохастичного зв'язку між незалежною і залежними змінними
враховано той факт, що в економічних дослідженнях при абсолютних значеннях коефіцієнта кореляції 0,70,9 зв’язок вважають міцним; якщо ж значення коефіцієнта кореляції знаходяться в межах 0,2-0,4, зв’язок
вважають слабким [1, с. 35-36]. Таким чином, критерієм відбору незалежних змінних при апостеріорному
підході доцільно обрати перевищення абсолютним значенням коефіцієнта кореляції величини 0,5, що
свідчить про наявність стохастичного зв'язку між залежною і незалежною змінними.
Для підприємств сільського аграрного туризму І та ІІІ типів згідно з критерієм тісноти стохастичного
зв'язку між факторними та результативною змінною вдалося обрати лише одну незалежну змінну. Тісний
кореляційний зв'язок між дохідністю ліжко-дня підприємств І типу («аграрного»), й досягнутим ними
оборотом ліжко-місця (rДЛД1=0,86), а також між дохідністю ліжко-дня підприємств ІІІ типу («туристичного»), й
часткою доходу від наданих ними туристичних послуг у загальній сумі доходів (rДЛД3=0,85) дає підстави для
висновку про найважливіші детермінанти ділової активності бізнес-систем досліджуваної сфери. Отже,
підставою для реструктуризації бізнесової спрямованості аграрних підприємств в напрямку надання послуг
сільського туризму є збільшення чисельності туристів, що визначається збільшенням оборотності ліжкомісць [7]. Натомість доцільність спеціалізації на наданні туристичних послуг виявляється лише у разі
усталено високої або стабільно-зростаючої частки доходів від туристичних продуктів у загальній сумі
доходів агропідприємств. Оскільки результати регресійного аналізу в подальшому передбачається
використати для проектування систем штучного інтелекту, практична цінність яких знижується у разі надто
великої бази знань, визнано за доцільне побудувати парні лінійні регресії для підприємств І і ІІІ типів.
Зважаючи на те, що кореляція між рештою незалежних змінних і залежною змінною незначна (не
перевищує 0,5 за даними табл. 3.6), а всередині набору незалежних змінних спостерігаються випадки
високої кореляції, не вважаємо за доцільне збільшувати кількість незалежних змінних у регресійних
рівняннях, що може знизити якість і статистичну надійність моделей внаслідок явища мультиколінеарності.
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Таблиця 1
Щільність кореляційного зв'язку між факторними змінними і рівнем реалізації
туристичного потенціалу підприємств Карпатського економічного району за типами
Змінні

ЧСУ

ЧДТ

ЧСП

ППСГ

ПП

ВЗР

ОЛМ

ДЛД

І тип (аграрні)
ЧСУ

1,00

0,08

0,09

-0,04

0,02

-0,35

-0,29

0,11

ЧДТ

-0,08

1,00

0,09

-0,33

-0,16

-0,36

0,12

0,86

ЧСП

0,09

0,09

1,00

0,03

-0,02

-0,21

0,11

0,49

ППСГ

-0,04

-0,33

0,03

1,00

0,56

0,05

0,09

-0,18

ПП

0,02

-0,16

-0,02

0,56

1,00

0,51

0,51

0,05

ВЗР

-0,35

-0,36

-0,21

0,05

0,51

1,00

0,47

-0,24

ОЛМ

-0,29

0,12

0,11

0,09

0,51

0,47

1,00

0,32

ДЛД

0,11

0,86

0,49

-0,18

0,05

-0,24

0,32

1,00

ІІ тип (диверсифіковані)
ЧСУ

1,00

0,09

-0,09

-0,20

-0,12

-0,03

0,11

-0,53

ЧДТ

0,09

1,00

-0,28

-0,42

0,22

0,26

-0,18

0,58

ЧСП

-0,09

-0,28

1,00

0,16

-0,66

-0,81

-0,07

-0,46

ППСГ

-0,20

-0,42

0,16

1,00

0,36

0,24

0,07

0,16

ПП

-0,12

0,22

-0,66

0,36

1,00

0,97

0,07

0,45

ВЗР

-0,03

0,26

-0,81

0,24

0,97

1,00

0,29

0,43

ОЛМ

0,11

-0,18

-0,07

0,07

0,07

0,29

1,00

0,09

ДЛД

-0,53

0,58

-0,46

0,16

0,45

0,43

0,09

1,00

ІІІ тип (туристичні)
ЧСУ

1,00

-0,01

0,4

-0,04

0,01

0,12

-0,07

0,12

ЧДТ

-0,01

1,00

-0,19

0,09

0,10

0,20

-0,16

0,45

ЧСП

0,4

-0,19

1,00

0,03

-0,02

-0,21

0,11

0,39

ППСГ

0,04

0,09

0,03

1,00

0,23

0,04

0,04

-0,13

ПП

0,01

0,10

-0,02

0,23

1,00

0,47

-0,02

0,00

ВЗР

0,12

0,20

-0,21

0,04

0,47

1,00

0,47

-0,24

ОЛМ

-0,07

-0,16

0,11

0,04

-0,02

0,47

1,00

0,85

ДЛД

0,12

0,45

0,39

-0,13

0,00

-0,24

0,85

1,00

Для підприємств ІІ типу слід діяти інакше: через вищу диверсифікованість бізнес-напрямків і більшу
кількість чинників впливу на фінансовий результат тіснота стохастичного зв'язку між діловою активністю та
ресурсними параметрами виявляється помітно слабшою. Так, коефіцієнт кореляції між факторними
змінними та дохідністю ліжко-дня не перевищує 0,6, причому для оборотності ліжко-місця та
продуктивності праці сільськогосподарського персоналу (показники кореляції відповідно 0,09 і 0,16)
стохастичний зв'язок із ДЛД не виявлено. Статистична незначущість фактора є свідченням лише того, що
на основі початкової вибірки спостережень неможливо встановити надійні показники впливу даної
факторної змінної на результуючу ознаку [3, с. 95-98]. Найчастіше реальний вплив таких змінних
виявляється опосередковано - у взаємодії з одним чи кількома іншими факторами. Враховуючи рівень
кореляційного зв'язку всередині набору незалежних змінних (див. табл. 1) та подальші модифікації
одержаних результатів моделювання за допомогою системи нечіткого висновку типу Сугено, вважаємо за
доцільне побудувати трифакторне лінійне регресійне рівняння із такими незалежними змінними: ЧСП,
ЧДТ, ЧСУ (відповідні коефіцієнти кореляції −0,46, 0,58 та −0,53). Такий набір незалежних чинників, на нашу
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думку, враховує специфіку бізнес-процесів підприємств сільського аграрного туризму ІІ типу, яким
доводиться вирішувати проблему оптимального розподілу людських і земельних ресурсів між
сільськогосподарським виробництвом і наданням туристичних послуг, причому критерієм ефективності
такої оптимізації є частка доходів від сільського аграрного туризму у загальній сумі виручки.
Коефіцієнти регресійних моделей розраховано у програмному середовищі STATISTICA 8.0 за
допомогою модуля Multiple Regression. Регресійні коефіцієнти та найважливіші статистичні параметри
моделей, одержаних для основних типів підприємств агротуристичної сфери наступні:
2

–для

підприємств І типу (аграрного): ДЛД1=10,21+221,4×ЧДТ (R =0,849, F(1,10)=10,643,
p<0,00854, причому табличне значення F-критерію: Fтабл(р=5%,1,10)=4,96, стандартна помилка
рівняння: 7,069,

βЧДТ = 0,85

);

–для підприємств ІІ типу (диверсифікованого): ДЛД2=73,41-34,38×ЧСУ-0,22×ЧСГП+24,94×ЧДТ
2
(R =0,516, F(3,28)=3,392, p<0,0317, причому табличне значення F-критерію: Fтабл(р=5%,3,28)=2,95,
стандартна помилка рівняння: 6,263,

βЧСУ = —0,46; βЧСГП = —0,53; βЧДТ = 0,58;

;

2

–для

підприємств ІІІ типу (туристичного): ДЛД3=14,85+1,22×ОЛМ (R =0,860, F(1,41)=48,634,
p<0,00000, причому табличне значення F-критерію: Fтабл(р=5%,1,41)=4,08, стандартна помилка

β
= 0,86
рівняння: 3,174, ОЛМ
.
Наведені статистичні характеристики свідчать про статистичну значимість одержаних лінійних
2
моделей. Так, показник R-квадрат (R ) - тобто коефіцієнт множинної детермінації є свідченням того,
наскільки точно регресійне рівняння апроксимує фактичні спостереження. Для підприємств І типу
модель пояснює варіації дохідності ліжко-дня на 84,9%, для підприємств ІІІ типу - на 86%. Навіть для
ІІ, «диверсифікованого» кластера точність апроксимації регресійного рівняння забезпечено для
більше половини підприємств - 51,6% кластерної групи. Для І і ІІІ кластерів коефіцієнти множинної
детермінації збіглись із коефіцієнтами парних кореляцій між незалежними змінними, включеними до
моделей, та залежним показником. Це пояснюється вибором однофакторної регресії як форми
апроксимації стохастичного зв'язку.
Значення критерію Фішера (F-критерій) для всіх рівнянь перевищує табличне, яке встановлено із
5%-ю ймовірністю помилки, причому перше число ступенів волі дорівнює кількості незалежних змінних (1 для ДЛД1 та ДЛД3 та 3 - для ДЛД2), а друге число є різницею між кількістю спостережень та кількістю
незалежних змінних, зменшеною на 1 (для ДЛД1: 10=12-1-1; для ДЛД2: 28=32-3-1; для ДЛД3: 41=43-1-1).
Перевищення F-критерієм табличних значень свідчить про доцільність прийняття гіпотези про наявність
лінійного зв'язку між незалежними та залежною змінними. Згідно з одержаними результатами, помилка
при використанні регресійних рівнянь для прогнозування дохідності ліжко-дня щонайбільше може
виявитись у 3% випадків розрахунків для «диверсифікованого» типу. Для підприємств інших типів помилка
внаслідок використання відповідних лінійних рівнянь не перевищує 1%.
В процесі проведених досліджень ми можемо визначити економічний зміст одержаних
регресійних моделей, який полягає у наступному:
1) для підприємств І типу (аграрного) кожен процентний пункт частки доходів від туристичних
послуг у загальному доході збільшує дохідність ліжко-дня на 2,214 грн. (=221,4 грн/л-дн.×0,01). При
цьому на суму 10,21 грн. цей показник визначається сукупністю інших факторів, не включених до
моделі, про що свідчить вільна константа рівняння;
2) для підприємств ІІ типу (диверсифікованого) на ефективність використання туристичного
потенціалу позитивно впливає тільки підвищення частки доходів від турпослуг, кожний процентний
пункт якого підвищує дохідність ліжко-дня на 25 коп. (=24,94грн./л-дн.×0,01). Натомість пріоритети у
розподілі ресурсів на користь сільськогосподарського виробництва негативно впливають на ДЛД:
кожний процентний пункт підвищення частки сільськогосподарських угідь у загальній площі знижує
ДЛД на 34,38 коп. (=34,38грн/л-дн.×0,01), а кожний процентний пункт зміни структури персоналу на
користь виробництва аграрної продукції скорочує ДЛД, хоча із значно меншою інтенсивністю, - на 0,22
коп. (=0,22грн/л-дн.×0,01).
3) для підприємств ІІІ типу (туристичного) додатковий оборот ліжко-місць підвищує дохідність
ліжко-дня на 1,22 грн. (про це свідчить коефіцієнт при незалежній змінній ОЛМ). При цьому на суму
14,85 грн. цей показник визначається сукупністю інших факторів, не включених до моделі.
Висновки з проведеного дослідження. Запропонований методологічний підхід до
стратегічного планування ділової активності підприємств сфери сільського аграрного туризму, який
ґрунтується на результатах кластерного та регресійного аналізу економічних характеристик
функціонуючих підприємств сфери сільського аграрного туризму, дозволив обґрунтувати цільовий
поріг дохідності туристичних послуг відповідно до трьох основних типів підприємств, які надають
послуги сільського аграрного туризму.
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Анотація
В статті запропоновано методологічний підхід до стратегічного планування ділової
активності підприємств сфери сільського аграрного туризму, який ґрунтується на результатах
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Аннотация
В статье предложен методологический подход к стратегическому планированию деловой
активности предприятий сферы сельского аграрного туризма, основанный на результатах
кластерного и регрессионного анализа экономических характеристик функционирующих
предприятий сферы сельского аграрного туризма.
Ключевые слова: сельский аграрный туризм, деловая активность, стратегия, кластерный
анализ, туристический потенциал.
Annotation
The article deals with a methodological approach to strategic planning of business enterprises of the
rural agrarian tourism, based on the results of the cluster analysis and regression analysis of economic
characteristics of rural enterprises in the functioning of agricultural tourism.
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ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ
Постановка проблеми. Негативні тенденції економічної нестабільності часто призводять
підприємство до банкрутства. В принципі, будь-яке управління так або інакше повинне бути
антикризовим (профілактичним) і тим більше ставати антикризовим (оздоровлюючим) по мірі
потрапляння підприємства в зону кризового та передкризового стану. Ігнорування цієї концепції може
призвести до відчутних негативних наслідків, а її розуміння і запровадження в життя сприяє менш
болісному проходженню кризових ситуацій. Саме тому так важливо постійно слідкувати за змінами у
фінансовому стані підприємства, щоб не пропустити тривожні сигнали про погіршення його
платоспроможності та обрати єдиний методичний підхід до проведення діагностики можливого
банкрутства, аби вчасно йому запобігти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що проблема діагностики
банкрутства підприємства в науковій літературі є дуже популярною і актуальною. Причому, проблема
є настільки багатогранною, що її вирішенням займаються спеціалісти різних галузей економічних наук:
фінансового аналізу, економічного аналізу, стратегічного аналізу, менеджменту, фінансового
менеджменту тощо. Але, велика кількість публікацій з даної проблеми саму проблему не вирішує, бо є
ряд принципових питань, щодо вирішення яких погляди науковців є різними.
Зокрема, серед науковців немає єдиної думки щодо використання результатів коефіцієнтного
аналізу, наприклад, якою саме повинна бути система показників, що характеризує фінансовий стан
підприємства. На сьогоднішній день в світовій практиці відомі десятки показників, що
використовуються для оцінки його фінансово-майнового стану. Застосування набору тих або інших
показників обумовлюється цілями аналізу, інформаційними потребами зацікавлених осіб.
Аналіз наукової літератури свідчить, що в авторів публікацій з питань побудови і розрахунку
показників фінансового стану підприємства ще немає узгоджених думок щодо їх структури і типології
[1-4; 8; 10-11].
Крім того, основне питання, яке хвилює як науковців, так і практиків після проведення аналізу
фінансового стану підприємства – чи загрожує йому банкрутство? Можна зазначити, що в науковій
літературі, що стосується цього напрямку аналізу, більше уваги приділяється саме діагностиці
ймовірності банкрутства [7; 9], ніж питанням його недопущення. В цьому зв’язку, велику цікавість
представляють собою праці вітчизняних та російських науковців Прохорової В. В., Кукукіної І. Г. та
Астраханцевої І. А. [5; 6], в яких дається не тільки методика діагностики банкрутства, але й
розроблена стратегія і тактика антикризового управління.
Постановка завдання. Отже, в умовах сучасної конкуренції зберегти фінансове здоров'я дуже
нелегко. Якщо підприємство постійно не слідкує за своїми показниками, то дуже скоро з’ясується, що
фінансові результати підприємства стали значно гіршими, ніж в попередньому періоді. В зв’язку з цим,
виникає питання, що і як слід контролювати? Тому метою статті є обґрунтування необхідності
регулярного моніторингу фінансового стану промислового підприємства для запобігання його
банкрутству, а також формулювання основних положень його фінансової діагностики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для вирішення цього завдання, по-перше,
необхідно вивчити основні бізнес-процеси підприємства, щоб потім спробувати їх змінити. Тому, в
діагностиці підприємства існують два основних об’єкта аналізу:

–результати діяльності підприємства за період і його стан на поточний момент часу;
–основні бізнес-процеси підприємства.

Таким чином, формулюємо перше положення діагностики, яке визначає дві сфери прикладання
зусиль:

–діагностика результатів діяльності і стану підприємства;
–діагностика управління підприємством (діагностика бізнес-процесів).

Є очевидним той факт, що не можна обмежити інструментарій діагностики розрахунком тільки
фінансових показників. Такі показники повинні з’являтися тільки на кінцевій стадії діагностики, бо вони
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характеризують результати управління підприємством за період і якщо ті не дуже вдалі, то необхідно
відповісти на питання – чому?
Відповісти на це питання принципово не можна, якщо використовувати тільки фінансові
показники. Слід пам’ятати, що діагностика слугує цілям управління. В зв’язку з цим, аналізувати
необхідно не тільки бізнес-процеси, що забезпечують «фінансову функцію» підприємства, але й всі
основні бізнес-процеси, пов’язані з діяльністю підприємства.
Зупинимося на структурі діагностики. Фінансовий інструментарій діагностики результатів
діяльності і стану підприємства є дуже розгалуженим і включає в себе велику кількість фінансових
показників (коефіцієнтів), які досить часто дублюють один одного і не завжди є очевидною
необхідність використання тих або інших коефіцієнтів.
В зв’язку з цим, доцільним є наступне, третє положення фінансової діагностики сформулювати у
вигляді принципу розумної достатності використання методів фінансового аналізу. Суть принципу є
надзвичайно простою – для цілей діагностики слід використовувати тільки ті показники, які є
інформаційною основою для прийняття управлінських рішень.
Якщо вести мову про практичне втілення принципу розумної достатності, то в ході дослідження
рекомендується обмежитись набором засобів фінансової діагностики, представленими на рис. 1.
Інструментарій фінансової
діагностики

Безпосереднє використання
даних фінансової звітності

Використання фінансових
показників (коефіцієнтів)

Горизонтальний і
вертикальний аналіз
фінансової звітності

Рис. 1. Інструментарій фінансової діагностики на промисловому підприємстві
Зупинимося коротко на змісті кожного складника. Так, безпосереднє використання фінансової
звітності є першим, але не основним кроком, фінансової діагностики. Перш за все, підкреслимо
різницю між поняттями «інформація» та «дані». Дані в галузі фінансового менеджменту, зазвичай,
представляють собою набір певних відомостей, як правило, кількісного характеру, які характеризують
підприємство. Важливим є те, що на основі цієї слабко структурованої інформації принципово
неможливо зробити ефективну діагностику. Термін «інформація» передбачає деяку ступінь організації
даних, причому, алгоритм упорядкування інформації слугує цілям її використання.
Перший етап структурного упорядкування фінансових даних якраз і полягає у складанні
фінансової звітності, коли фінансові дані згруповані у Балансі, Звіті про фінансові результати тощо. Чи
можна зробити детальний аналіз діяльності підприємства за допомогою цих даних? Так, але зробити
цей аналіз може досвідчений економіст, а керівництву, як правило, необхідна деяка більш узагальнено
подана і лаконічна система даних.
Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансової звітності є наступною стадією упорядкування
фінансової інформації. Даний інструментарій фінансової діагностики ілюструє четверте її положення,
яке можна сформулювати як принцип порівнюваності. Сутність цього принципу полягає в тому, що
самі по собі фінансові показники є непридатними для прийняття рішень, якщо не співставляти їх з
іншими даними, що мають відношення до об’єкта діагностики. При цьому, за результатами діагностики
слід зробити два висновки:

–як змінився стан підприємства порівняно з попередніми періодами;
–наскільки успішно наше підприємство працює порівняно з конкурентами.

В цьому контексті, доцільно згадати про таке поняття як «норматив». У багатьох працях з
фінансового аналізу поряд із визначенням того чи іншого фінансового показника, як правило, вказують
його цільовий норматив. Що ж слугує методичним знаменником нормативу фінансового показника?
Традиційно у світовій практиці використовують «середнє по галузі» значення фінансових показників.
Багато вітчизняних аналітиків використовують ці орієнтири для співставлення з результатами
діагностики власних підприємств. Якщо ж такі дані відсутні, або не є співставними, то єдиним
джерелом порівняння є значення цього показника базового підприємства за минулий період.
Спостерігаючи позитивну динаміку будь-якого показника підприємства, керівництво робить висновки
про те, що команда працює успішно, а негативна динаміка змушує шукати слабкі місця діяльності.
Третій інструментарій (рис. 1) фінансової діагностики – це традиційний набір фінансових
коефіцієнтів. І якраз тут починається найбільша невизначеність. Кожен автор праці з фінансового
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аналізу [1-4; 7; 8; 10-11] вважає своїм обов’язком запропонувати власну класифікацію фінансових
коефіцієнтів. В зв’язку з цим, вважаємо за доцільне упорядкувати фінансові показники за ознакою
операційної діяльності як головної на підприємстві.
Сутність підходу, що пропонується, полягає в тому, що основним показником результативності
підприємства визнано показник прибутковості власного капіталу (зазвичай, позначається ROE). Таким
чином, на перше місце ставиться інтерес власника. Даний показник забезпечується, головним чином,
двома факторами: прибутковістю продажу (цей показник належить до групи показників операційної
діяльності) та оборотністю активів (група показників ефективності використання активів).
Дійсно, кожен власник розуміє, що високу віддачу від використання вкладених коштів можна
забезпечити високою «маржею продажу» та/або високою оборотністю оборотних активів. Оцінка
показників ліквідності є невід’ємною частиною діагностичної процедури. Їх призначення полягає в
тому, щоб попередити менеджмент базового підприємства від зайвого збільшення оборотності.
Нарешті, віддачу від використання вкладених власником коштів можна збільшити за рахунок
використання довгострокових позикових коштів. Цю частину діяльності підприємства (тобто,
фінансову) характеризує група показників структури капіталу.
Але структура фінансових показників, які необхідно проаналізувати на підприємстві, буде
неповною, якщо не розглянути такі «ринкові показники», як прибуток на одну акцію, коефіцієнт
дивідендних виплат тощо. Це пов’язано з тим, що багато промислових підприємств належить до
публічних акціонерних товариств.
Отже, після визначення структури фінансових показників виникає питання про часовий аспект
діагностики. Дане положення може бути охарактеризоване за допомогою принципу часової
відповідності фінансової діагностики. Згідно цього принципу, діагностика підприємства повинна
відбуватися відповідно певного часового регламенту. Найпривабливішим з практичної точки зору є
регламент діагностики, при якому:

–один раз на рік (під час підготовки річного звіту) відбувається фундаментальна діагностика, що
передбачає використання всього діагностичного інструментарію (рис. 1);
–щомісячно відбувається оцінка обмеженої кількості показників за результатами поточного
місяця (зазвичай, це робиться в перших числах наступного місяця).
Остання процедура носить назву «моніторинг» діяльності підприємства. В процесі моніторингу
здійснюється контроль показників, що характеризують оперативні результати діяльності. Зокрема, до
складу показників моніторингу не має сенсу вводити показник прибутковості активів або власного
капіталу. Даний показник є інтегральним, він формується протягом всього року. В той же час, до
складу показників моніторингу слід обов’язково включати показник валової прибутковості (відношення
валового прибутку до виручки). Цю характеристику слід «моніторити» якомога частіше, щоб вчасно
визначити негативну тенденцію погіршення операційної ефективності підприємства.
В якості останнього положення фінансової діагностики виступає принцип закінченості, сутність
якого полягає в тому, що коли розраховані всі фінансові коефіцієнти, зроблений горизонтальний та
вертикальний аналіз фінансової звітності та описані її особливості, характерні для періоду, що
аналізується, то необхідно зробити висновки, заради яких, власне, і були виконані всі вказані вище
роботи. Надання таких висновків повинно бути лаконічним і конструктивним, тобто, спрямованим на
пошук шляхів поліпшення діяльності компанії. В якості такого представлення рекомендується формат
так званого SWOT-аналізу. Прагматична доцільність SWOT-аналізу полягає в тому, що він робить
спробу конструктивного покращення результативності діяльності підприємства. На підставі цих
основних позицій SWOT-аналізу керівництво підприємства повинно сформулювати рекомендації за
основними напрямками покращення діяльності. Тільки тоді процес діагностики можна вважати
завершеним.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, необхідно постійно слідкувати за змінами
фінансового стану та платоспроможності промислового підприємства, а основними положеннями його
фінансової діагностики, що пропонуються в ході дослідження, є наступні:
–зміст діагностики складають: а) аналіз результатів діяльності підприємства і б) аналіз основних
бізнес-процесів підприємства;
–фінансові показники повинні аналізуватися в комплексі з іншими «не фінансовими»
показниками;
–принцип розумної достатності: для цілей діагностики слід використовувати тільки ті показники,
які є інформаційною основою для прийняття управлінських рішень;
–принцип порівнюваності: фінансові показники є непридатними для прийняття рішень, якщо
аналітик не співставляє їх з якимись іншими даними, що мають відношення до об’єкта діагностики;
–принцип часової погодженості: фінансова діагностика повинна проводитись у відповідності з
конкретним регламентом, наприклад, раз на рік проводиться крупномасштабна діагностика, а раз на
місяць здійснюється моніторинг виробничих фінансових показників;
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–діагностика повинна закінчуватися лаконічним наданням основних висновків, наприклад, в
форматі SWOT-аналізу.
Сформовані принципи мають чіткий практичний зміст. Цими принципами повинен
послуговуватись будь-який фінансовий аналітик. В протилежному випадку, результати діагностики
будуть непридатними з точки зору наступних управлінських рішень, спрямованих на покращення
діяльності промислового підприємства.
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Анотація
В статті обґрунтована необхідність регулярного моніторингу фінансового стану
промислового підприємства для запобігання його банкрутства. Сформульовані основні положення
фінансової діагностики підприємства, спрямовані на покращення результатів його діяльності та з
метою управління його платоспроможністю.
Ключові слова: моніторинг, діагностика, фінансовий стан, коефіцієнт, підприємство,
банкрутство.
Аннотация
В данной статье обоснована необходимость регулярного мониторинга финансового
состояния промышленного предприятия для предотвращения его банкротства. Сформулированы
основные положения финансовой диагностики предприятия, направленные на улучшение
результатов его деятельности и с целью управления его платежеспособностью.
Ключевые слова: мониторинг, диагностика, финансовое состояние, коэффициент,
предприятие, банкротство.
Annotation
In this article a reasonable necessity of the regular monitoring of the financial state of industrial
enterprise is for warning of his bankruptcy. The set forth substantive provisions of financial diagnostics are
the enterprises sent to the improvement of results of his activity and with the aim of management his
solvency.
Key words: monitoring, diagnostics, financial state, coefficient, enterprise, bankruptcy.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ
МЕРЕЖІ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ
РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Стан агропромислового комплексу багато в чому визначається його
технічною оснащеністю, без якої неможливі впровадження і розвиток сучасних високоефективних
технологій вирощування сільськогосподарських культур та виробництва тваринницької продукції.
Сільськогосподарська техніка повинна бути високотехнологічною, якісною, з тривалим терміном
ефективної експлуатації при відповідному гарантійному та післягарантійному обслуговуванні. Технічна
оснащеність сільського господарства є тим чинником, який справляє визначальний вплив на сфери
продовольчого та сировинного забезпечення народного господарства, а в підсумку - на продовольчу
безпеку країни. Тому слід зазначити, що несприятливі тенденції у розвитку ринку матеріальнотехнічних ресурсів для сільського господарства можуть призвести до негативних соціальних та
економічних наслідків для країни.
В умовах, коли незначне зростання обсягів виробництва в сільгоспмашинобудуванні і
розширення зв'язків у системі ресурсного забезпечення сільського господарства призвели до
збільшення витрат сфери обігу, увагу підприємців та держави сконцентрувалося на пошуку нових
форм оптимізації ринкової діяльності і скорочення витрат у даній сфері з урахуванням інтересів
сільськогосподарських товаровиробників. Одним з напрямків підвищення ефективності ресурсного
забезпечення, подолання існуючих в агрозабезпечення кризових явищ, на нашу думку, може стати
логістизації ресурсного забезпечення сільського господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ресурсно-технічного забезпечення
ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств завжди знаходилися в центрі
уваги
вітчизняних
науковців:
П. Т. Саблука,
П. І. Гайдуцького,
В. Я. Месель-Веселяка,
Г. М. Підлісецького, П. А. Денисенка, Я. К. Білоуська, В. О. Питулька, В. М. Трегобчука, В. С. Шебаніна
та інших. Проте, незважаючи на високий науковий рівень робіт, окремі аспекти цієї багатогранної
проблеми залишаються недостатньо дослідженими, зокрема розвиток дилерської мережі.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо розвитку
системи по реалізації матеріально-технічних ресурсів для сільськогосподарських підприємств шляхом
розвитку мережі дилерських центрів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід багатьох зарубіжних країн з розвиненою
економікою показує, що дилерська форма організації технічного обслуговування і ремонту машин у
сільському господарстві найбільш раціональна.
Такий вид технічного обслуговування найбільш поширений у країнах Західної Європи та США,
відповідальність за своєчасне та якісне виконання несе офіційний дилер фірми-виробника [1, c. 123].
Регіональний дилер повинен мати розгалужену мережу сервісних центрів, які виконують функції
продажу та післяпродажного обслуговування власної продукції. Аналіз останньої інформації щодо
розвитку зарубіжних ринків сільськогосподарської техніки свідчить про зниження обсягів продажу, що
зумовило звуження дилерської мережі. Наприклад, у Франції за 1980-2005 рр. кількість виробників
зменшилося на 15%, а дилерів – майже на 75%. Подібна ситуація спостерігається у США, де за
останні 20 років кількість робочих місць у сільськогосподарському машинобудуванні скоротилося від
100 до 18,3 тис., кількість дилерів зменшилося на 45% і нині налічує 8,6 тис. торговельних підприємств
дилерської мережі.
Дещо інакше склалася ситуація у Німеччині. Зниження обсягів реалізації нових
сільськогосподарських машин та звуження дилерської мережі стало причиною зростання кількості
фермерів, що надають перевагу ремонту техніки власними силами або за допомогою сторонніх
організацій. Вибір між ремонтом у власній майстерні та у дилера ускладнювався відсутністю
попередньої інформації про вартість ремонту сторонніми організаціями. У 1991 р. головна організація
підприємств торгівлі і технічного сервісу сільського господарства Німеччини (НАС) розробила для
своїх членів нові загальні правила ведення справ, що затверджені федеральним відомством з нагляду
за діяльністю картелів. Правилами передбачається:

–постачання техніки, у тому числі: ціна, умови оплати і переходу права власності на товар,
терміни постачання, транспортування, відповідальність і рекламації;
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–ремонту: правила прийому на ремонт, кошторис витрат, витрати на непередбачені договором
роботи, прийом техніки з ремонту, розрахунок вартості замовлення й оплата, заставне право, гарантії і
відповідальність, пробна поїздка.
Це дало змогу сільськогосподарським виробникам самостійно вирішувати, який варіант ремонту
(у дилера, сторонніми організаціями чи власними силами) найбільш вигідний.
Особливість організації технічного сервісу в розвинутих країнах полягає у можливості прямого
зв’язку сільськогосподарського виробника з фірмами-виробниками машин і устаткування для
сільського господарства. Запасні частини, вузли та ремонтні матеріали можуть постачатися
безпосередньо клієнту, без створення штучного дефіциту та запобігання отриманню надприбутків
сервісними підприємствами [2, c. 118].
В організаційній структурі в мережі виробничо-технічного обслуговування сільського
господарства багатьох країн виділяють три основні ланки: виробник, дилер (всередині країни і в
країнах імпортерах) і споживач (фермер).
Загальна схема технічного сервісу наведена на рис. 1.
Промисловість

Дилери

Технічні відділення
фермерських кооперативів

Роздрібна торгівля

Фермери

Рис. 1. Схема технічного сервісу
Джерело : авторська розробка
Фермери мають можливість купувати в особисту власність тільки техніку з тривалим терміном
використання протягом року, а найбільш складну і, відповідно, більш дорогу, необхідну кілька днів у
році (на оранці, збирання врожаю), брати в оренду чи на прокат [3, c. 14].
Саме оренда техніки в країнах Заходу - один з ефективних шляхів зниження високих витрат,
пов'язаних з придбанням, утриманням та ремонтом обладнання.
Аналіз показує, що за кордоном діють різні форми технічного сервісу - від прямих зв'язків фірмивиробника із споживачем, до участі посередницьких організацій з широким спектром пропонованих
додаткових послуг (крім перепродажу техніки споживачеві). Найбільш поширеною формою організації
технічного сервісу, особливо в США, є функціонування дилерських підприємств. У той же час, в
останні 15-20 років чітко проявляється тенденція зниження числа дилерських підприємств і
економічної ефективності їх діяльності. Одночасно відбувається скорочення обороту продажів.
Значення сервісу зросла в 80-і рр., коли загальне погіршення фінансового становища змусило
фермерів продовжити терміни експлуатації техніки. В результаті значно збільшилися обсяги
ремонтних робіт. Якщо в 70-х рр. витрати на ремонт становили 0,25-0,3 долара США на 1 долар
вартості техніки, то в середині 80-х вони зросли майже в два рази. Ці витрати - третина витрат
фермерів на ремонт виробничих приміщень, обладнання та закупівлю палива, що відповідає 4% всіх
виробничих витрат в сільському господарстві США.
Технічне обслуговування прийняло настільки значні масштаби, що перетворилося на самостійну
галузь економіки, де зайняті сотні тисяч людей. Сумарний річний оборот підприємств такого профілю
в 3-5 разів перевищує вартість щорічного випуску машин [4, c. 24].
У багатьох країнах спостерігається відмінність в організаційних формах обслуговування
сільськогосподарської техніки, але спільним є відповідальність за технічний стан протягом всього
терміну її експлуатації, яку несе фірма-виробник. Цей принцип закріплений законодавчо, він
забороняє продаж техніки без організації її технічного обслуговування через мережу незалежних
організацій-дилерів [5, c. 23].
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Дилерська служба дозволяє використовувати однорівневий маркетинговий канал, робить
постачання більш оперативним, скорочуючи число посередників між заводом-виробником і сільським
товаровиробником до одного.
Враховуючи особливості сільського господарства України, не можна механічно перенести для
використання схеми дилерської служби зарубіжних країн.
Великомасштабні сільськогосподарські виробництва в Україні, відмінність зональних ґрунтовокліматичних умов, недостатність енерготехнічного забезпечення господарств, відсутність
універсальності, роз'єднаність в машинах і агрегатах, що випускаються заводами, наявність власних
внутрішньогосподарських служб - все це впливає на існування системи агротехнічного сервісу, тому
він, на відміну від західного, повинен мати широкі виробничі функції.
У нашій країні доцільно передбачати більш інтенсивне інженерно-технічне обслуговування і
ремонт машин, а також виробничо-технологічне з виконанням складних і трудомістких робіт, в першу
чергу, для економічно слабких сільгосптоваровиробників, а також матеріально-технічне та
транспортне забезпечення всіх структур сільського господарства з доставкою промислової продукції в
господарства, інформаційно-маркетингове і юридичне забезпечення.
В якості одного з перспективних напрямків розвитку технічного сервісу можна визначити
створення та обслуговування ринку вживаної техніки. Її з урахуванням вартості по відношенню до
нових машин, стануть купувати ремонтні заводи, технічні центри та дилери та після ремонту будуть
реалізовувати менш заможним клієнтам [6, c. 112].
Схема формування і функціонування дилерських пунктів представлена на рис. 2.
Завод виробник

Дилери

Особисті селянські
господарства

Сільськогосподарські
підприємства

Виробничі
кооперативи

Фермерські
господарства

Рис. 2. Схема функціонування дилерської служби
Джерело : авторська розробка
Дилерська служба може виконувати певний перелік послуг для споживачів і виробників
сільськогосподарських машин, наприклад: прогнозувати потребу в новій техніці і проводити її рекламу;
здійснювати передпродажну підготовку, продаж і доставку споживачам; лізинг і продаж вживаної
техніки; навчати споживача роботі на новій техніці; проводити технічне обслуговування і ремонт,
постачання запасних частин в гарантійний і післягарантійний періоди; виконувати окремі види
транспортних та інших робіт [7, c. 65].
Для ефективної організації роботи дилера щодо забезпечення замовників необхідними
деталями, матеріалами і технічними засобами потрібно організувати фінансовий аналіз, вивчення
попиту та результатів торгівлі, ефективне управління запасами, автоматизовану підготовку проектів
замовлень і поповнення складу. Все це допоможе забезпечити роздільний облік машин як товару об'єктів гарантії та ремонту з накопиченням інформації по обслуговуванню, постачання запасними
частинами зі статистичним аналізом за ряд років витрат і параметрів, що визначають групу знижок,
характер цін; реалізацію запасних частин за комерційними цінами, відновлення агрегатів для свого
оборотного фонду та ін. [8, c. 14].
Сформована
дилерська
служба
зможе
врахувати
інтереси
заводів-виробників
сільськогосподарської техніки, з одного боку, і її споживачів - з іншого, і стати сполучною ланкою між
ними.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, логістизація процесу ресурсного
забезпечення в сільському господарстві в цілому з урахуванням усіх специфічних його особливостей
дозволить знизити сукупні витрати по всьому логістичному ланцюгу товароруху, сформувати
ефективні канали розподілу продукції сільгоспмашинобудування через дилерську мережу, здійснити
прогнозування потреб в матеріально-технічних ресурсах, орієнтувати промислові підприємства на
випуск конкурентоспроможної продукції, здійснювати формування замовлень та аналіз ринку,
вдосконалювати лізингову діяльність, забезпечити контроль за постачанням якісних товарів і послуг
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сільському господарству, сформувати інфраструктуру ринку, координуючу вертикальні і горизонтальні
зв'язки з регулюючою функцією держави.
Одним з напрямків розвитку послуг постачання, ремонту і технічного обслуговування є
формування дилерської мережі прямих зв'язків з заводами-виробниками. Створення на селі
дилерських служб призведе до обслуговування сільськогосподарської техніки конкуруючих марок з
метою закріплення зв'язків з користувачем, підтримки конкурентоспроможності та встановленню
взаємовигідних партнерських відносин. Такий підхід забезпечить прийняття ефективних управлінських
рішень у сфері вибору між рівнем якості технічної послуги і рівнем витрат на її здійснення.
Фірмові центри (або дилерська служба) повинні мати склади з необхідним фондом запасних
частин, пересувні та стаціонарні пункти технічного обслуговування, ділянки по діагностуванню,
ремонтні майстерні. Центри будуть проводити навчання механізаторів і обслуговуючого персоналу,
надавати консультаційні послуги, а створюватися вони повинні за рахунок фірм-постачальників
техніки, а також на базі ремонтно-технічних підприємств, машинно-технологічних станцій.
Підйом сільськогосподарського виробництва в умовах жорсткої конкуренції можливий тільки
шляхом пошуку нових форм і методів обслуговування споживача, прискореного впровадження
сучасних технологій, застосування техніки світового рівня і своєчасного оновлення машиннотракторного парку.
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Анотація
Розглядається проблеми розвитку мережі дилерських центрів по забезпеченню
сільськогосподарських підприємств матеріально-технічних ресурсів. Значна увага приділена оцінці
зарубіжного досвіду функціонування дилерських пунктів. Запропоновані шляхи по покращенню їх
функціонування з урахування стану розвитку сільського господарства України.
Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, матеріально-технічні ресурси, дилерські
центри, матеріально-технічне забезпечення.
Аннотация
Рассматривается проблемы развития сети дилерских центров по обеспечению
сельскохозяйственных предприятий материально-технических ресурсов. Значительное внимание
уделено оценке зарубежного опыта функционирования дилерских пунктов. Предложены пути по
улучшению их функционирования с учетом состояния развития сельского хозяйства Украины.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, материально-технические ресурсы,
дилерские центры, материально-техническое обеспечение.
Annotation
We consider the problem of developing a network of dealerships to provide farm inputs. Much
attention is paid to the assessment of foreign experience functioning dealer outlets. The ways to improve
their functioning on the state of agriculture in Ukraine.
Key words: farm, inputs, dealerships, logistics.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ
КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Важливою особливістю оцінок конкурентної позиції торговельного
підприємства є їх статичний характер. Таке твердження безпосередньо витікає з визначення поняття
«конкурентна позиція», як фактичного або досягнутого становища підприємства на ринку відносно
конкурентів [1-3].
Однак розвиток торговельного підприємства за умов конкуренції представляє собою дискретний
процес. Динамічні зміни, які відбуваються в зовнішньому конкурентному середовищі, рано чи пізно
ставлять підприємство перед загрозою втрати власної конкурентної позиції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку із цим у сучасній науці все більшої
актуальності набувають питання, пов’язані з оцінкою стійкості конкурентної позиції торговельного
підприємства. Важливість дослідження підвищується ще й тим, що ця проблема практично не
розглянута у сучасній економічній літературі, а існуючі напрацювання [1; 4; 5] представляють скоріше
теоретичний інтерес.
Постановка завдання. Метою статті є розробка та обґрунтування науково-методичного
підходу до комплексної оцінки стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стійкість до конкуренції є необхідною умовою
виживання підприємства, яка обумовлює його здатність продовжувати функціонувати на ринку за
будь-яких змін конкурентного середовища. Підприємство, яке не у змозі протистояти тиску
конкурентів, не здатне досягати цілей свого функціонування, а, отже, і забезпечувати потенціал для
розвитку в майбутньому. Забезпечення високого рівня стійкості конкурентної позиції є однією з
найважливіших цільових настанов кожного конкурента, що здійснює свою діяльність в умовах
інтенсивної конкуренції та не бажає бути випередженим більш агресивними суперниками.
В умовах конкурентних ринків стійкість конкурентної позиції торговельного підприємства
визначається станом двох важливих факторів: силою тиску конкурентного оточення, що знаходиться поза
межами діяльності підприємства та залежить від рівня інтенсивності конкурентної боротьби на ринку, та
здатністю підприємства протистояти негативним наслідкам цього тиску, тобто його конкурентною стійкістю.
Під інтенсивністю конкуренції в літературі, як правило, розуміють «рівень протидії конкурентів у
боротьбі за споживачів, постачальників та нові ринкові ніші. Інтенсивність конкуренції є
найважливішою характеристикою ринку, оскільки вона дає уяву не лише про кількість конкурентів і їх
склад, а й про динаміку та силу їх протистояння» [6, с. 41].
Дослідження інтенсивності конкуренції є важливим етапом обґрунтування конкурентної стратегії
торговельного підприємства, результати якого є інформаційним підґрунтям для прийняття рішення
щодо доцільності його конкурентних зусиль, виявлення напрямку подальшого розвитку та необхідності
його корегування.
Практика оцінки інтенсивності конкуренції на сьогоднішній день накопичила достатньо широкий
досвід щодо вирішення цього складного завдання. Так, в економічній літературі можна зустріти
методи оцінки, які засновані на дослідженні розподілу ринкових часток конкурентів або динаміки їх
зміни, визначенні темпів зростання обсягів продажу або показників рентабельності ринку [3; 6].
Головним обмеженням наведених підходів є те, що результати їх застосування дають лише
опосередковану характеристику рівня впливу стану конкуренції на діяльність торговельного підприємства.
Наприклад, дослідження варіації ринкових часток конкурентів дозволяє оцінити загальний рівень
напруженості конкурентного протистояння на ринку, а її результати можуть мати значну цінність під час
дослідження стану конкурентного середовища та ефективності розвитку механізмів конкуренції на
конкретних ринках або галузях економіки. Однак такі висновки навряд чи можуть слугувати підставою для
виміру впливу, який інтенсивна конкурентна боротьба чинить на конкретне торговельне підприємство.
Подолання цієї науково-методичної проблеми можливо шляхом визначення міри еластичності
конкурентної позиції торговельного підприємства на ринку, яка виражається його ринковою часткою,
до зміни загальної конкурентної ситуації на ньому. Для цього пропонується розраховувати «бетакоефіцієнти» ринкової позиції конкуруючих підприємств, що характеризують ступінь мінливості
значень ринкових часток суперників по відношенню до їхнього середнього значення. Бета-коефіцієнт є
інструментом кількісного аналізу чутливості або щільності взаємозв'язків між двома змінними. У
фінансовому аналізі цей показник використовується для дослідження систематичного ризику, який
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визначає рівень коливань у результатах діяльності галузі стосовно результатів діяльності ринку чи
всієї економіки [7, с. 86].
Розрахунок коефіцієнта «бета» для ринкових часток підприємств торгівлі має таку послідовність:
1. Формування вихідної статистичної інформації, необхідної для здійснення аналізу, яка містить
характеристику конкурентів за показниками частки ринку за декілька останніх років (кварталів, місяців).
2. Розрахунок коефіцієнта коваріації значень показників за формулою:
n

Cov(ЧРі , ЧРк ) =

∑ (ЧР

j

і

i =1

− ЧР і ) × (ЧРкj − ЧР к )
,

n

(1)

Cov(ЧР , ЧР )

і
к
де
– коваріація показника ринкової частки і-го конкурента та показника
середньоринкової частки за всією сукупністю конкуруючих підприємств;

ЧРі j , ЧРкj

– відповідно частка ринку і-го конкурента та середньоринкова частка за всією
сукупністю конкуруючих підприємств в j-му періоді;

ЧР і ,ЧР к

– відповідно середні значення показників ринкової частки і-го конкурента та
середньоринкової частки за всією сукупністю конкуруючих підприємств за весь період дослідження.
Коефіцієнт коваріації представляє собою кількісну міру лінійної залежності між двома змінними,
значення яких задані певною сукупністю. Величина

Cov (ЧРі , ЧРк ) > 0

прямого статистичного зв’язку між досліджуваними змінними,

Cov(ЧРі , ЧРк ) = 0

зворотній зв'язок. Значення показника
між досліджуваними змінними.
3. Визначення дисперсії значень
підприємств

D(ЧРк )

показника

свідчить про існування

Cov(ЧРі , ЧРк ) < 0

– про їхній

вказує на відсутність лінійного зв’язку

середньоринкової

частки

конкуруючих

за досліджуваний період за формулою:
n

D(ЧРк ) =

∑ (ЧР

j
к

i =1

− ЧР к ) 2

n

(2)

4. Розрахунок бета-коефіцієнта показника ринкової частки і-го торговельного підприємства (
за формулою:

βЧР =
і

Cov(ЧРi , ЧРк )
D(ЧРк )
β

βЧР

і

)

(3)

> |1|

Інтерпретація отриманих результатів оцінки здійснюється так: значення показника ЧРі
свідчить про високу інтенсивність тиску на підприємство його конкурентного оточення. У цьому
випадку варіація ринкової частки значною мірою залежить від конкурентної ситуації на ринку, зміна

β

< |1|

якої неодмінно позначається на позиції підприємства в конкуренції. Значення показника ЧРі
,
навпаки, свідчить про незначну чутливість конкурентної позиції підприємства до ринкових змін та
вказує на низьку інтенсивність конкурентного тиску.
Одержані за допомогою розрахунку бета-коефіцієнтів оцінки рівня інтенсивності конкуренції на
ринку дають більш точну інформацію про ступінь впливу конкурентної боротьби на торговельне
підприємство та значно розширюють його можливості з управління власною конкурентоспроможністю.
Оцінку рівня конкурентної стійкості підприємств торгівлі пропонується проводити за допомогою
модифікації методичного підходу до визначення сили конкурентного тиску на підприємство [8], що
детально розглянута у попередніх публікаціях автора [9; 10].

І
За цим підходом сила тиску, що здійснюється на підприємство з боку конкурентів ( КТ ) та

І

рівень його конкурентної стійкості ( КСТ ) визначаються за допомогою частки ринку, яку підприємство
втрачає (або здатне втримати) за наявності на ринку конкурентів:
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І КТ = 1 −
та

ЧРФ
ЧРМ

,

(4)

І КСТ = 1 − І КТ ,

(5)

ЧР

М – максимально можлива частка ринку, яка може обслуговуватися торговельним
де
підприємством з урахуванням його потужності та існуючого попиту за умов відсутності на ринку
конкурентів;

ЧРФ

– фактична частка торговельного підприємства на ринку.

Вища за середнє
значення
Нижча за середнє
значення

Конкурентна стійкість, ІКСТ

Коефіцієнт інтенсивності конкурентного тиску показує ту частину конкурентних можливостей
торговельного підприємства, яку воно втрачає на користь своїх суперників. В умовах відсутності
конкуренції на ринку його значення для конкретного торговельного підприємства буде дорівнювати 0.
Поява на ринку конкурентів призведе до зміни масштабів його діяльності та величини контрольованої
ним частки ринку. Відбиттям такої ситуації буде зміна коефіцієнта інтенсивності конкурентного тиску
від 0 до 1 у напрямку зростання, причому значення показника, яке дорівнює 1, буде означати втрату
торговельним підприємством під тиском своїх конкурентів всього можливого попиту споживачів, тобто
його витіснення з ринку.
Коефіцієнт конкурентної стійкості вказує на реалізовану частину потенціалу торговельного
підприємства, тобто частку ринку, яку воно здатне втримати під натиском конкурентів. Значення цього
показника, що дорівнює 1, свідчить про те, що торговельне підприємство є абсолютно
конкурентостійким, тобто має у своєму розпорядженні достатній потенціал для протистояння
негативному впливу з боку конкурентів, а його ринкова частка визначається досягнутим рівнем
ефективності торговельної діяльності та існуючими параметрами попиту. Втрата торговельним
підприємством певної частки ринку під тиском конкурентів буде означати зниження рівня його
конкурентної стійкості. Відбиттям такої ситуації буде зміна відповідного показника від 0 до 1, причому
значення, яке дорівнює 0, буде означати відсутність на підприємстві будь-яких ефективних механізмів
захисту власних конкурентних позицій.
Показники інтенсивності конкурентного тиску та конкурентної стійкості з використанням
інструментів матричного позиціонування створюють умови для комплексного дослідження
конкурентної позиції торговельного підприємства. Дослідження результатів розрахунку цих показників
дозволяє виділити чотири стани конкуруючих підприємств відносно стійкості їхніх конкурентних
позицій, що представлені на рис. 1.
І

ІІ

ІІІ

ІV

Низька

Висока
Інтенсивність конкурентного тиску, ßЧР

Поле І

- «Висока стійкість»

Поле ІІ

Поле ІІІ

- «Помірна стійкість»

Поле ІV

- «Помірна стійкість»
- «Низька стійкість»

Рис. 1. Матриця оцінки стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства

112

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Комплексну характеристику стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства подано в
табл. 1.
Таблиця 1
Комплексна характеристика стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства
Місце
торговельного
підприємства в
матриці

Значення
показників*

В
КСТ

,β

Н
ЧР

Поле І

І

Поле ІІ

В
В
І КСТ
, β ЧР

Поле ІІІ

Н
Н
І КСТ
, β ЧР

Поле ІV

Н
В
І КСТ
, β ЧР

Характеристика стійкості конкурентної позиції
торговельного підприємства
Високий запас конкурентної стійкості за незначної
інтенсивності
конкурентного
тиску
дозволяє
підприємству швидко й ефективно реагувати на будьякі зміни умов конкуренції
За високої інтенсивності конкурентного тиску адаптивні
можливості підприємства забезпечуються існуючим
запасом конкурентної стійкості
За низького запасу конкурентної стійкості здатність
підприємства реагувати на коливання умов конкуренції
можлива лише за їх низької інтенсивності
Низький запас конкурентної стійкості за високої
інтенсивності конкурентного тиску є свідченням
невідповідності між умовами конкуренції та здатністю
підприємства реагувати на них

Висновок щодо
стійкості
конкурентної
позиції
Висока

Помірна

Помірна

Низька

* В – високе значення показника; Н – низьке значення показника.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, у статті запропоновано науковометодичний підхід до оцінки стійкості конкурентної позиції торговельного підприємства, що
ґрунтується на визначенні кількісних параметрів інтенсивності конкурентного тиску та конкурентної
стійкості та за допомогою матричних інструментів дозволяє дати диференційовану оцінку стійкості
конкурентної позиції торговельного підприємства («висока», «помірна», «низька»).
Розглянуті методичні положення відіграють важливе значення для подальшого дослідження
стратегічного управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства. Крім того, вони
можуть бути використані як окремі інструменти стратегічного аналізу, які матимуть практичну цінність
в інших галузях менеджменту.
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Анотація
У статті запропоновано науково-методичний підхід до комплексної оцінки стійкості
конкурентної позиції торговельного підприємства. Підхід базується на основі розрахунку
показників конкурентної стійкості та інтенсивності конкурентного тиску із застосуванням
інструментів матричного позиціонування.
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Аннотация
В статье предложен научно-методический подход к комплексной оценке устойчивости
конкурентной позиции торгового предприятия. Подход базируется на основе расчета
показателей конкурентной устойчивости и интенсивности конкурентного давления с
применением инструментов матричного позиционирования.
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In article the scientific and methodical approach to a complex estimation of stability of a competitive
position of trade enterprise is offered. On the basis of calculation of indicators of competitive stability and
intensity of competitive pressure with use of instruments of matrix positioning.
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АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІННИХ
УМОВ СЕРЕДОВИЩА
Постановка проблеми. Адаптація – це процес взаємодії працівника з умовами внутрішнього
та зовнішнього середовища [1]. Управління процесом адаптації персоналу є однією з проблем роботи
з персоналом на підприємстві при залученні кадрів [2].
Адаптація системи управління персоналом машинобудівних підприємств до складних умов
функціонування вимагає широкого використання сучасних методів управління, накопиченого іноземного та
національного досвіду тощо. На нашу думку, головною причиною проблем більшості національних
підприємств, пов’язаних із управлінням персоналом, варто вважати слабку адаптацію до змін у
зовнішньому середовищі. Система адаптації управління персоналом на підприємствах машинобудування
повинна бути представлена комплексом структур і механізмів, створених для розробки напрямків адаптації
підприємства, підвищення гнучкості структури, збереження потенціалу адаптації, стимулювання
спроможності до адаптації та поведінкової адаптації, скорочення періоду адаптації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку економічної науки
питанню адаптації системи управління персоналом приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні вчені,
зокрема: Н. Анурова, О. Бородіна, О. Грішнова, А. Єгоршин, П. Деслер, П. Друкер, А. Кибанов, Е. Шайн.
Разом із тим, найважливішими темами у сфері управління людьми сьогодні є стратегічні
проблеми, спрямовані не на вирішення поточних завдань, а на майбутній розвиток. Дослідження
компанії Boston Consulting Group, проведене у 2011 році в 39 країнах, показало, що головними
трендами у сфері управління людьми є: управління талантами, покращення розвитку лідерства і
трансформація системи управління персоналом у стратегічне партнерство [3, с. 22].
Проте вплив економічної кризи, сучасний стан нестабільної економіки та змінні умови
середовища потребують подальшого дослідження питання адаптації системи управління персоналом
машинобудівних підприємств.
Постановка завдання. Ринкові зміни передбачають і зміни у мисленні керівників та працівників
промислових підприємств, якщо вони ставлять собі за мету не тільки виживання, але й розвиток.
Адаптація системи управління персоналом машинобудівного підприємства вкрай необхідна у зв’язку із
низкою глобальних трендів, таких як постійне підвищення конкуренції, відсутність стабільності, посилення
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ролі інформаційних технологій і фундаментальне збільшення швидкості передавання і отримання знань.
За даними щорічного огляду найбільших компаній світу Pricewaterhouse Coopers, проведеного в 2011 році,
управління кадровим потенціалом вийшло на перше місце у порядку денному керівників найбільших
компаній, випередивши за важливістю навіть питання управління ризиками [4, с. 13].
Впровадження процесу комплексної адаптації системи управління персоналом машинобудівного
підприємства до ринкових змін дозволить:
а) реформування організаційної структури підприємства;
б) зміну стилю управління та оновлення корпоративної політики, у тому числі відносно
управління персоналом;
в) формування нової стратегії системи управління персоналом.
З огляду на все вищезазначене метою статті є дослідження адаптації системи управління
персоналом підприємств машинобудування до мінливих умов зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діяльність машинобудівних підприємств є
віддзеркаленням економічно-соціальної ситуації в країні. Жодне підприємство сьогодні не в змозі
успішно функціонувати без орієнтації на макросередовище ринку у відповідному періоді. Оскільки
ринкове середовище, в тому числі його економічні та соціальні складові, постійно і доволі відчутно
змінюються, то й процес пристосування діяльності машинобудівного підприємства до змінних умов
макросередовища повинен бути постійним.
Також варто звернути підвищену увагу до соціальної відповідальності корпорацій і рівноправ’я
можливостей їх на ринку. Саме ці тенденції уособлюють поведінку і розвиток сьогоднішніх фахівців.
Варто визнати, що реалії інтелектуального розвитку нашої країни поки що не відповідають динаміці,
що формує глобальні тренди у провідних державах. Здатність підприємств адаптуватися до викликів
та можливостей швидкозмінного середовища визначається їх вмінням використовувати відповідні
управлінські підходи та інструментарій.
Отже, адаптація системи управління персоналом машинобудівного підприємства не можлива
без адаптації системи управління в цілому. Зокрема йдеться про зміну корпоративної культури, типу
взаємодії з людськими ресурсами й стиль управління машинобудівним підприємством.
На нашу думку, перетворення системи управління національних машинобудівних підприємств
вимагає комплексного підходу, адже вони у переважній своїй більшості є класичними корпоративними
організаціями. Як правило, корпоративна організація – це замкнута група людей, доступ у яку є
обмеженим, а централізація і авторитарність керівництва – максимальні [5, с. 163]. На відміну від
корпоративної, індивідуалістична організація - це організація на основі вільного і добровільного об’єднання
індивідів, що здійснюють спільну діяльність. Частіше цю форму використовують у малому бізнесі, при
створенні творчих проектів, в інноваційній діяльності, при децентралізації управління тощо.
Ціннісна пропозиція для працівників (ЦПП) представляє собою сукупність того, що отримають люди
від щоденної роботи на підприємстві: від внутрішнього задоволення роботою до атмосфери на робочому
місці, ставлення керівництва, колег, винагороди тощо. Важливість ЦПП полягає у тому, наскільки
підприємство задовольняє потреби, очікування людей і навіть допомагає у реалізації їхніх мрій.
Значно посилюють ЦПП не окремі правила типу вільного дрес-коду чи медичної страховки, а
такі речі, як стратегія, структура підприємства, її корпоративна культура та робота ключових
менеджерів. Привабливість роботі надають новаторство, відкриття нових напрямів діяльності, запуск у
виробництво нових видів продукції. Також важливими у цьому зв’язку можуть виявитися надихаюча
місія, цікаві завдання для працівників.
Таким чином, можна вести мову про адаптацію окремих підсистем системи управління
персоналом
машинобудівного
підприємства.
Модель
адаптації
підсистеми
персоналу
машинобудівного підприємства до кризових умов представлено на рис. 1.
Однозначно, модель адаптації підсистеми персоналу до кризових умов не повинна бути
статичною, тобто диференційованою відповідно до змін у соціально-економічному середовищі країни.
Отже, керівництву машинобудівних підприємств необхідно здійснювати пошук ефективних
управлінських заходів у напрямі адаптації підсистеми персоналу до нових умов макросередовища,
експериментувати з інструментами та прийомами впливу на трудові колективи із врахуванням
особливостей галузі. Адаптація системи управління персоналом машинобудівного підприємства повинна
передбачати створення системи управління знаннями. Для українських підприємств людський капітал – це
поки що тільки слова, тоді як у США над розвитком капіталу працюють вже доволі давно, а у Європі з
початку 2000-х років прийняли концепцію «навчання упродовж життя» (Life Long Learning).
Суть такої концепції полягає у тому, щоб привчити людей розвиватись упродовж усього їх життя, а
під освітою розуміють не окремо взяті тренінги чи програми бізнес-школи МВА (Master of business
administration), а глобальніші та системніші речі. Для управління талантами на підприємстві повинен бути
передбачений індивідуальний підхід до перспективних працівників: система наставництва, коучинг тощо.
Для формування у керівників і пересічних робітників певних навичок, необхідних у роботі, варто
використовувати центри розвитку. Значною мірою цей інструмент нагадує популярні нині центри
оцінки персоналу, проте ключова його спрямованість є дещо іншою. Якщо основна частина – це
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вправи, які можуть стосуватись доволі різних навичок, - практично однакова в обох центрах, то етапи,
що слідують за вправами, значним чином відрізняються. У центрах оцінки звичайно проводиться
підсумкове оцінювання дій кожного фахівця і обирається кандидат, що найкраще відповідає певній
посаді, а у центрах розвитку результати спостережень використовуються для складання
індивідуального плану подальших дій вдосконалення професійних вмінь фахівця.
Цілі адаптації підсистеми
персоналу до кризових умов:
1. Зменшення плинності
кадрів та втримання
ключових працівників

Антикризові заходи з адаптації підсистеми персоналу:
Формування груп наставників та координаторів
Впровадження форм малобюджетної та нематеріальної мотивації:
- додаткові вихідні з приєднанням до відпустки;
- висвітлення досягнень кращих працівників.

Створення кадрового резерву:
- організація постійно діючого процесу пошуку, відбору кандидатів у
розрізі необхідних професій;
- розвиток кар’єри для наявного персоналу з високим лідерським
потенціалом.
2. Зменшення рівня
напруги у трудових
колективах

Вдосконалення внутрішніх комунікацій між керівництвом та групами
працюючих:
- створення та розповсюдження корпоративного видання та
внутрішньої інформаційної платформи;
- організація періодичних зустрічей з персоналом для висвітлення
подій на підприємства, планів керівництва.

Впровадження заходів антистресового менеджменту:
- використання методів психологічного розвантаження;
- тестування персоналу на наявність явних та прихованих стресів;
- оцінка стану соціально-психологічного клімату у колективах;
- вивчення причин конфліктних ситуацій, порушення трудової
дисципліни.

Розробка програми профілактики виробничого травматизму

Очікувані результати:
- відновлення нестачі працівників у розрізі робітничих та управлінських
спеціальностей;
- підвищення лояльності працівників до підприємства.

Рис. 1. - Модель адаптації підсистеми персоналу машинобудівного підприємства до
кризових умов
Джерело : розроблено автором
Криза попередніх років довела, що підприємствам невигідно однаковим чином мотивувати і
розвивати усіх працівників – значно вигідніше організувати навчальні й інші програми для найбільш
достойних [6, с. 43].
В умовах загрози рецесії машинобудівні підприємства почали шукати шляхи мінімізації
негативних наслідків, вдаючись до оперативних заходів з скорочення витрат, перегляду бюджетів, а
також тимчасової відмови від інвестицій та набору нових працівників [7, с. 40].
На нашу думку, для побудови системи управління персоналом потрібно керуватися на засадах
управління талантами, керівництво машинобудівного підприємства повинно відчути потребу у
реалізації цього підходу, а для цього потрібне бачення розвитку бізнесу у довготривалій перспективі,
наявність довготривалих завдань, у тому числі з розвитку і втримання талановитих працівників, їх
місця і ролі у майбутньому підприємства.
Завдання функції управлінням талантами полягає у виявленні на ранній стадії працівників з
високим персональним і професійним потенціалом.
Талант не визначається посадою або кількістю відпрацьованих років. Талановитим працівником,
як правило, може вважатись такий, що відрізняється працездатністю, бажанням розвиватись,
наявними здоровими амбіціями, усвідомленою здатністю оцінювати себе [8, с. 45]. Управління
талантами на сучасних підприємствах передбачає впровадження відповідного бізнес процесу, що
повинен складається з кількох етапів (рис. 2).
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Бізнес-процес управління талантами на машинобудівному підприємстві
1. Створення відповідальної команди з управління талантами
2. Визначення критеріїв визначення талановитих працівників під кожну посаду в організаційній
структурі машинобудівного підприємства. Ідентифікація талантів
3. Аналіз поточного бренду роботодавця серед працівників, кандидатів, клієнтів; розуміння того,
яким людським ресурсом володіє підприємство у поточному періоді
3.1. Визначення сильних і слабких сторін HR-репутації підприємства
3.2. Визначення ризиків і можливостей розвитку HR-бренду і привернення нових цільових
аудиторій
3.3. Аналіз сприйняття підприємства як працедавця з боку потенційних кандидатів

3.4. Аналіз конкурентного середовища з метою бенчмаркінгу управління персоналом

4. Формулювання цілей і завдань проекту з HR-бренду: підвищення рівня лояльності працівників
підприємства
5. Виділення групи працівників з найвищими результатами і наявним найбільшим потенціалом під
модель майбутнього машинобудівного підприємства
5.1. Визначення ціннісної пропозиції для працівників
5.2. Зміни корпоративної культури підприємства
5.3. Створення внутрішнього ринку праці
5.4. Ротація працівників між відділами та підрозділами за умови наявності відповідних
талантів
6. Розробка заходів для підтримання/розвитку талантів працівників: розробка програм навчання на
робочих місцях та у зовнішніх навчальних установах, організація тренінгів, здійснення коучингу
тощо.

6.1. Організація комунікацій з різними групами (прихильними і неприхильними) працівників

6.2. Встановлення емоційного зв’язку з брендом підприємства.
Покращення іміджу підприємства для цільових аудиторій.

6.3. Інформування аудиторії про правила, корпоративну культуру, робочу атмосферу

7. Узгодження бюджету, необхідного на мотивацію відібраного персоналу, а також термінів навчання

8. Періодична оцінка змін компетенцій і професійного зростання працівників

Рис. 2. Бізнес-процес управління талантами в контексті адаптації системи управління
персоналом на машинобудівному підприємстві
Джерело : розроблено автором
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На нашу думку, без залучення членів управлінської команди програма управління талантами
приречена на провал.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, реалізація на машинобудівному підприємстві
правильно побудованої системи відбору і використання талантів ставить його на шлях оновлення.
Разом із тим, можна попередити виникнення відповідних ризиків, зокрема звільнення розчарованих
працівників.
Для цього керівництво машинобудівного підприємства може:

– кращим чином визначати кількість учасників програм розвитку, орієнтуючись на песимістичні
прогнози розвитку ринку;
– постійно працювати із претендентами для кращого відчуття їхнього настрою;
– інформувати кандидатів про перспективи і плани підприємства, враховуючи

можливості
виникнення відповідних вакансій.
Адаптація системи управління персоналом за реалізації усіх запропонованих кроків дозволить
значним чином змінити підходи до управління машинобудівним підприємством у цілому. Практично
такі зміни у перспективі можуть призвести до відчутної реорганізації діяльності підприємства в умовах
нестабільного ринку України.
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Анотація
У статті висвітлено та розглянуто особливості адаптації системи управління персоналом
машинобудівних підприємств до змінних умов середовища. Представлено модель адаптації
підсистеми персоналу машинобудівного підприємства до кризових умов. Запропоновано схему
бізнес-процесу управління талантами в контексті адаптації системи управління персоналом на
машинобудівному підприємстві.
Ключові слова: адаптація, персонал, система управління персоналом, підприємства
машинобудування, змінні умови, середовище.
Аннотация
В статье освещены и рассмотрены особенности адаптации системы управления
персоналом машиностроительных предприятий к изменяющимся условиям среды. Представлена
модель адаптации подсистемы персонала машиностроительного предприятия к кризисным
условиям. Предложено схему бизнес-процесса управления талантами в контексте адаптации
системы управления персоналом на машиностроительном предприятии.
Ключевые слова: адаптация, персонал, система управления персоналом, предприятия
машиностроения, меняющиеся условия, среда.
Annotation
The article highlights adaptation features of human resources management system at the machine
building enterprises to changing environmental conditions. The subsystem staff model adaptation of the
machine building enterprise is showed in pre-crisis conditions. A business-process in talents management is
proposed in the context of the staff management system adaptation at the machine building enterprise.
Key words: adaptation, staff, human resources management system, machine building enterprises,
changing environmental conditions, environment.
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ЕКОНОМІЧНО-КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА
МЕХАНІЗМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Постановка проблеми. Низька ефективність, відсутність дієвих стимулів підприємницької
активності, значні структурні диспропорції, інфляційні катаклізми, низький рівень конкурентоспроможності
вітчизняних товарів на зовнішньому та внутрішньому ринках – далеко не повний перелік спадщини,
залишеної нам адміністративно-командною системою. Якщо враховувати систематичну політичну
нестабільність, неврегульованість законодавчої бази, кризу ринкових реформ, відсутність рівності прав,
зобов’язань та відповідальності між підприємницькими структурами різних форм власності, наявність
корупційних схем, що суттєво впливають на поведінку підприємців, то особливо актуальним стає питання
про наявність передумов масового банкрутства вітчизняних підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процес антикризового управління в компаніях
проводиться постійно: починаючи зі створення компанії і протягом усіх наступних життєвих циклів
підприємства.
Зарубіжні дослідження проблематики антикризового управління таких науковців, як:
Штангрет А. М. [7-8], Копилюк О. І. [7], Холод З. Н. [5], Бланк І. О., Брюховецька М. Є., Довбня С. Б.,
Лігоненко Л. О., Ситник Л. С., Чернявський А. Д., Пушкар А. І. та ін. набули значних успіхів у розробці
концепції антикризового управління, категорійного апарату, сутності, механізмів та технологій, методів
і методик. Проте умови господарювання економік розвинутих країн і країн з перехідною економікою
суттєво різняться, що обумовлює неадекватність багатьох постулатів антикризового управління
іноземних авторів у вітчизняних умовах. Проте, не дивлячись на суттєвий вклад науковців, дотепер
цілий ряд питань антикризового управління залишається невирішеним [1].
Постановка завдання. Мета статті – розглянути основні аспекти створення на рівні
підприємства системи протидії виникненню кризових ситуацій і, як наслідок, банкрутства, тобто
запровадження антикризового управління.
Антикризове управління підприємством у провідних компаніях країн із розвинутою ринковою
економікою є невід’ємним елементом єдиної системи управління підприємством і представляє собою
систему заходів, спрямованих не тільки на вихід підприємства з кризи, але і на запобігання входження
в таку ситуацію.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття криза має багато трактувань і рівнів.
Вираження «криза» походить від грецького слова «crisis», що означає «вирок, рішення по якомунебудь питанню, або в сумнівній ситуації». Також може означати «вихід, вирішення конфлікту».
Економічна криза підприємства – це незапланований і небажаний, обмежений за часом процес,
що у стані істотно перешкодити або навіть зробити неможливим функціонування підприємства. Вид
основних концептуальних цілей, що знаходяться під загрозою, підприємства і розмір цієї загрози
визначає силу кризи.
Криза підприємства представляє собою переломний момент у послідовності процесів подій і дій.
Типовим для кризової ситуації є два варіанти виходу з неї: або це ліквідація підприємства як
екстремальна форма, або успішне подолання кризи.
Проміжки між початком і завершенням кризи бувають різної тривалості. З однією сторони є
тривалі, що поволі прискорюють кризові процеси, з іншої сторони існують швидко виникаючі кризові
процеси, високої інтенсивності і з коротким терміном розвитку. Криза може виникнути зненацька під
час гармонійного розвитку підприємства і носити характер нездоланної катастрофи або виникнути
відповідно до припущень і розрахунків.
Причини кризи можуть бути зовнішніми і внутрішніми. Перші пов’язані з тенденціями і стратегією
макроекономічного розвитку чи навіть розвитку світової економіки,конкуренцією, політичною ситуацією
в країні. Другі – з ризикованою стратегією маркетингу, внутрішніми конфліктами, недоліками в
організації виробництва, недосконалістю управління, інноваційною та інвестиційною політикою.
Наслідки кризи можуть привести до різних змін чи м’якого тривалого і послідовного виходу. І
після кризові зміни в розвитку підприємства бувають довгостроковими і короткостроковими, якісними і
кількісними, оборотними і необоротними. Причому вони можуть носити як позитивний, так і негативний
характер як для самого підприємства, так і для навколишніх (соціум, екологію і т.д.). Тому керівництву
необхідно вкрай відповідально підходити до прийняття рішень антикризового характеру [3].
Різні наслідки кризи визначаються не тільки її характером, але й антикризовим управлінням, що
може чи пом’якшувати кризу, чи загострювати її. Можливості управління в цьому відношенні залежить
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від мети, професіоналізму,мистецтва управління, характеру мотивації, розуміння причин і наслідків,
відповідальності [7].
При кризовій ситуації треба аналізувати події розвитку:
1. Будь-яка, навіть спрогнозована, криза має елементи непередбачуваності та несподіванки
появи.
2. Стабільно функціонуюче підприємство має чітко відлагоджені та збалансовані інформаційні
комунікації. Виникнення кризи спричиняє багатократне збільшення обсягів та інтенсивності
інформаційних потоків, що призводить до руйнування системи комунікацій.
3. Розвиток кризи привертає увагу зовнішнього середовища (партнерів, конкурентів,
регулюючих органів, громадськості).
4. Низька якість менеджменту стає, як правило, причиною кризи, що призводить до втрати
контролю над ситуацією.
5. Залучення зовнішніх експертів і посилання контролю з боку регулюючих органів.
6. Обмеження оперативного простору для діяльності, породжене тотальним контролем над
підприємством.
7. Паніка характеризує стан, коли менеджери не усвідомлюють потреби робити негайні
управлінські заходи.
8. Загострення ситуації призводить до розробки та впровадження антикризової програми або
до ліквідації підприємства.
Варто враховувати і той факт, що кожна криза по-своєму унікальна. Тому необхідно виділити
характерні особливості конкретної кризи, розуміти причини, які спричинили її виникнення, а також
розробляти антикризові програми, відповідно до типу кризи, з якою зіткнулося підприємство [4].
Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами (факторами)
виникнення; видом кризи; стадією її розвитку (фазою). Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно
діагностувати фінансову неспроможність підприємства та вибрати найефективніші антикризові заходи.
На виникнення кризи впливають об’єктивні та суб’єктивні чинники. При цьому різноманітність
чинників виникнення криз можна розділити на дві групи: зовнішні щодо підприємства, на які воно не в
змозі впливати або його вплив обмежений; внутрішні, що виникають у результаті діяльності суб’єкта
господарювання.
Кризові явища на підприємствах можна класифікувати, як :
− локальна криза;
− стратегічна криза;
− криза, як банкрутство [6].
Усі види криз взаємопов’язані між собою. Наслідком фінансової кризи можуть бути такі зміни:
− фінансові – це зміни, пов’язані з рухом і структурою капіталу підприємства;
− адміністративні – зміни, пов’язані з структурою менеджменту підприємства;
− маркетингові – це зміни, пов’язані з реорганізацією інфраструктури ринку;
− виробничо-технологічні – зміни, пов’язані з організацією виробничого процесу.
Оскільки банкрутство, як наслідок кризи, виникає в результаті дій сукупності негативних
внутрішніх і зовнішніх факторів, то наслідки дії багатьох з них можна передбачити і попередити, тобто
своєчасно здійснити відповідні заходи з їх ліквідації і нейтралізації, а значить, необхідно створити
систему антикризового управління [2].
На думку Штангрета А. М, доцільно виділити такі фази кризи [8]:
− перша – зниження обсягів виробництва та прибутку, погіршення фінансового стану
підприємства;
− друга – збитковість виробництва, зростання кредиторської і дебіторської заборгованості,
значне погіршення фінансового стану;
− третя – неплатоспроможність. Підприємство має недостатньо коштів для виконання
зобов’язань перед кредиторами, фінансування радикальних заходів для зміни становища, існує
реальна загроза спаду виробництва та банкрутства.
В умовах масової стагнації вітчизняних підприємств з урахуванням особливостей їх розвитку
можна виділити такі види антикризового управління, як:
− попереджувальне;
− кризове;
− післякризове.
Модель антикризового управління запропоновано на рис. 1. [5].
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Діагностика внутрішнього і зовнішнього середовища організації

Прогнозування майбутнього стану підприємства

Планування – розробка програми фінансового оздоровлення підприємства

Прийняття антикризових управлінських рішень

Організація їх виконання

Здійснення антикризових процедур

Облік результатів виконання рішень

Контроль за виконанням заходів

Рис. 1. Модель антикризового управління
Таким чином, представлена концептуальна модель дозволить керівництву підприємства оцінити
ступінь розвитку кризових явищ, виявити джерела кризи, зробити припущення про тенденцію розвитку
кризових явищ у майбутньому і, виходячи з отриманих результатів, розробити комплекс тактичних
заходів щодо локалізації чи попередженню розвитку негативних тенденцій у діяльності підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Практика доводить потребу запровадження на
чисельних вітчизняних підприємствах системи антикризового управління. Ігнорування потреби в
антикризових заходах (управлінні, прогнозуванні, проектуванні) може призвести до неконтрольованого
розвитку фінансової кризи, банкрутства та ліквідації суб’єкта господарювання. Дослідження
функціональних та інституційних аспектів антикризових заходів дає підставу зробити висновок про
значні програми менеджерів у знанні по суті проблеми. В першу чергу сюди слід віднести питання:
розробка якісних методик оцінити ймовірності банкрутства; планування системи антикризового
планування (прогнозування); запровадження на підприємствах дієвого фінансового контролінгу;
поліпшення законодавчого забезпечення антикризових заходів; покращення участі кредиторів та
інших капіталодавців у фінансовому оздоровленні підприємств-боржників.
Дослідження дає підставу стверджувати, що надзвичайно важливим етапом забезпечення
економічної безпеки підприємств є вивчення факторів, що впливають на неї. До числа такого роду
ознак слід віднести: використання в практичній діяльності підприємства нових технологій,
новаторських ідей та новітніх форм організації праці; свобода у прийнятті рішень; повна економічна
відповідальність за результати діяльності; можливість отримання необмеженого особистого доходу;
наявність у власника бізнесу відповідних владних повноважень щодо працівників; ризик
підприємницької діяльності та ін. Це значить, що економічну безпеку підприємства, слід розглядати як
міру гармонізації в часі та просторі економічних інтересів підприємства з інтересами складових
оточуючого середовища – держави, ринку, конкурентів, споживачів, постачальників, інвесторів та ін.,
тобто на рівні пріоритету антикризового управління.
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Анотація
У статті розглядається кризові ситуації на підприємстві, аналізується їх поява. Надаються
пропозиції антикризового управління в умовах глобальної економічної кризи. Запропонована
методика оцінювання ймовірності банкрутства, а також поліпшення законодавчого забезпечення..
Ключові слова: економічна криза, кризова ситуація, фінансова криза, підприємство,
антикризове управління.
Аннотация
В статье рассматривается кризисные ситуации на предприятии, анализируется их
появление. Предоставляются предложения антикризисного управления в условиях глобального
экономического кризиса. Предложена методика оценивания возможности банкротства, а также
усовершенствование законодательного обеспечения.
Ключевые слова: Экономический кризис, кризисная ситуация, финансовый кризис,
предприятие, антикризисное управления.
Annotation
The article considers the main situations of the crisis at the plant, analyzes their appearance of.
Provides suggestions of anticrisis management in a global economic crisis. Propose methods of evaluation
possibility of bankruptcy, and the improvement of legislative support.
Key words: economic crisis, crisis situation, financial crisis, company, anticrisis management.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У
СФЕРІ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується інтенсифікацією процесів
глобалізації та інтернаціоналізації, наслідком чого є подальший активний розвиток міжнародних
економічних відносин. Головними суб’єктами сучасної світової економіки виступають транснаціональні
корпорації (ТНК). Вони займають перші позиції в усіх галузях економіки за обсягом виробництва та
реалізації товарів і послуг, вкладеними активами. Виступають в якості каталізатора глобалізації і
одночасно є її результатом.
Сфера послуг, як і сфера матеріального виробництва, під впливом глобалізаційних процесів
поступово трансформується та змінюється і так само підпадає під вплив транснаціональних
корпорацій. У 80-ті роки ХХ століття під дією великомасштабної структурно-технологічної перебудови
матеріального виробництва відбувалася швидка реструктуризація великих підприємств, корпорацій, зі
складу яких було виокремлено непрофільні підрозділи. Вони перейшли на ведення самостійного
бізнесу у сфері послуг. Поступово, в результаті процесу злиття та поглинання утворилися міжнародні
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корпорації цього спрямування. Тому, проблема визначення ролі та місця, а також впливу ТНК на
сферу послуг наразі набирає особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші спроби дослідження феномену
транснаціональної корпорації були зроблені іноземними вченими. Деякі з них досліджували ТНК з
неокласичної точки зору, наприклад, К. Коджима; інші з позиції біхейворизму – П. Баклей, М. Кейсон та
А. Ругман; треті, С. Хімер, займалися питаннями впливу ТНК на країни базування та намагалися
з’ясувати причини неспроможності вітчизняних фірм конкурувати з філіями іноземних корпорацій [1–3].
Згодом, проблему транснаціоналізації світової економіки розглядали Дж. Даннінг, Дж. Маркузена, та
вітчизняні науковці В. Новицький, О. Плотніков, О. Рогач, В. Рокоча [4–6].
У сучасній науковій літературі особливості функціонування сфери послуг та характеристику її
окремих елементів висвітлювали такі зарубіжні вчені: Г. Беквіт, А. Деадорф, І. Дюмулен, Р. Мердик; та
вітчизняні: Б. Данилишин, Л. Демидова, Р. Заблоцька, С. Осика, Є. Терехов [7–9].
Базуючись на ґрунтовні дослідження вчених щодо діяльності транснаціональних корпорацій,
слід відмітити, що є ціла низка питань, які потребують подальшого дослідження. Зокрема, вплив цих
корпорацій на сферу послуг, особливо у посткризовий період, залишається невисвітленим і вимагає
подальшого комплексного дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження місця та ролі транснаціональних
корпорацій у сфері послуг; визначення особливостей їх функціонування та наслідків їх присутності на
ринках послуг країн-реципієнтів; аналіз проблем, які виникають у посткризовий період.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява транснаціональних корпорацій є
найхарактернішою ознакою розвитку сучасної економіки, але їх перші прообрази з’явилися ще у 17 ст.
Наприклад, Dutch East India Company була створена у 1602 р., деякі інші фірми, Coca-Cola Company,
Ford Motor Companу, мають столітню історію розвитку. Однак саме формування постіндустріального
суспільства спричинило активізацію їх створення. Основними причинами появи та бурхливого
розвитку ТНК є такі: інтернаціоналізація виробництва і капіталу; підвищення ефективності діяльності
завдяки ефекту масштабу; пошук вільного доступу до дешевих та якісних факторів виробництва,
раціональне їх використання; зниження витрат та ризиків виробництва; збільшення рентабельності;
підвищення конкурентоспроможності на ринку; стратегічна гнучкість.
Визначення сутності ТНК доцільно починати з аналізу етимології поняття «транснаціональна
корпорація». Слово «корпорація» походить від латинського «corporatio» та інтерпретується як «форма
акціонерного капіталу» або за іншим варіантом «одна з форм монополістичних об’єднань»; частка
«транс» означає явище чи об’єкт, що розташовується за чимось, англійське слово «nation» є
синонімом «держави» [10, c. 99]. Таким чином, «транснаціональна корпорація» – це форма організації
акціонерного капіталу, який може мати властивості монополії та виходить за межі однієї держави.
Поєднуючи підходи провідних вітчизняних вчених В. Рокочі, О. Плотнікова, В. Новицького,
зарубіжних – Дж. Даннінга, Дж. Маркузена та ООН щодо розуміння сутності ТНК, можна виділити
наступні риси: капітал цих корпорацій походить та концентрується в одній країні, в якій згодом
відбувається розподіл прибутку; вони мають представництва у двох та більше країнах, проводять
економічну експансію на зарубіжних ринках; орієнтуються на отримання довгострокового прибутку.
Узагальнюючи характерні ознаки, автором пропонується таке визначення транснаціональної
корпорації – це форма організації капіталу, який походить й контролюється з боку однієї держави та в
результаті господарської діяльності виходить за її межі задля його ефективного і раціонального
використання.
У світовій практиці для потреб статистичного, економічного та фінансового аналізу
використовують досвід спеціалізованої комісії ООН по транснаціональним корпораціям щодо
виділення специфічних ознак, які будуть вирізняти останні від національних компаній та корпорацій.
Сучасні найбільші ТНК відповідають усім переліченим критеріям:
− філії ТНК повинні знаходитись не менше ніж у 6 країнах світу;
− їх річний оборот повинен складати більше ніж 1 млрд. дол. США;
− частка закордонних активів ТНК повинна становити 25-30% у загальній вартості активів
компанії;
− 1/5–1/3 загального обсягу обороту компанії повинно походити із зовнішніх ринків, відмінних від
ринку країни базування [9].
Ядро світогосподарської системи складають біля 500 ТНК, що мають практично необмежену
економічну владу. Всього у світі діють приблизно 60 тисяч фінансово-промислових груп і ТНК, які
підпорядковують біля 250 тисяч філіалів за межами країн базування, контролюючи при цьому до 50%
світового промислового виробництва, 65% зовнішньої торгівлі, 80% патентів і ліцензій на нову техніку,
технології і ноу-хау [6, с. 114]. Ці корпорації активно диверсифікують власне виробництво, охоплюючи
крім традиційних секторів економіки, добувного та обробного, третинний сектор або сферу послуг.
Зростання темпів розвитку у сфері послуг засвідчує динаміка показників функціонування
найбільших ТНК. Яскравим прикладом сервісної транснаціональних корпорацій є Wal-Mart Stores,
найбільша у світі роздрібна мережа, в яку входить більше 10130 магазинів у 27 країнах світу [11]. Ця
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корпорація у рейтингу Fortune Global 500, критерієм складання якого виступає виручка компанії, у
2011, 2010, 2008 роках займала перше місце [12]. Обсяги збуту та прибутку Wal-Mart Stores за десять
років зросли у 2 рази. Інша корпорація, Microsoft Corporation, яка є однією з найбільших компаній світу
з виробництва програмного забезпечення для різного роду обчислювальної техніки, за десять років
збільшила обсяг прибутку та виторгу в 3 рази (табл. 1).
Таблиця 1
Найбільші сервісні корпорації світу
Ринкова капіталізація,
млн. дол.

Виторг, млн. дол.

Прибуток, млн. дол.

326639,4

333053,5

270644,1

351139,0

446950,0

25296,0

44282,0

69950,0

+/-

Microsoft
Corporation

219812,0

2007 р.

2011 р.

6671,0

11284,0

15699,0

+135%

208357,7

2002 р.

7346,0

12599,0

23150,0

+215%

190348,4

2011 р.

+/-

273219,5

2007 р.

+103%

Wal-Mart
Stores

2002 р.

+177%

2011 р.

+/-

2007 р.

-24%

2002 р.

-17%

Корпорація

Джерело : розраховано автором за [13]
Дані табл. 1 свідчать, що показники розвитку Microsoft Corporation випереджають Wal-Mart
Stores. Галузь програмного забезпечення та комп’ютерних послуг на сьогоднішній день є більш
прибутковою та розвивається швидше за галузь торгівлі. Це пояснюється наявністю постійного попиту
на програмні продукти, який забезпечується високими темпам їх морального зношення, потребами в
налагоджені та ремонті. У світі, завдяки поширенню ідеології консюмеризму, споживчий попит на
комп’ютерну техніку залишається достатньо високим, а програмне забезпечення та його
обслуговування стають до неї комплементарними товарами. Одночасно відбувається розширення
частки послуг, які надаються шляхом електронної комерції. Ці чинники й забезпечують зростання
галузі комп’ютерних послуг.
Аналізуючи структуру активів найбільших ТНК світу за рейтингом «Financial Times Global 500
2012», можна зробити висновок, що сфера послуг є пріоритетним напрямом їх діяльності. Найбільша
доля активів вкладена ТНК у сферу послуг – 86,3% загального обсягу. Серед них доцільно окремо
виділити банківську сферу та сферу фінансових послуг – 77%. Досліджуючи окремо корпорації задіяні
у нефінансовому секторі, автором було виявлено, що сфера послуг і в цьому сегменті є найбільш
привабливою для інвестування: 9,3 % активів вкладено у третинний сектор, 8,0% – вторинний, 5,7% –
первинний (табл. 2). Зміна системи пріоритетів інвестування ТНК пояснюється загальною тенденцією
підвищення ролі послуг у світовому господарстві й остаточним переходом розвинутих країнах на етап
постіндустріального розвитку.
Таблиця 2
Розподіл активів 100 найкрупніших ТНК, 2011 рік
Активи, млн. дол.
Сектор економіки
Загальні активи

Частка, %

Третинний сектор (об'єднує галузі, пов'язані зі сферою послуг), в тому
числі:

83278819,9

86,3

Банківська сфера та сфера фінансових послуг

74221169,7

77,0

Сфера не фінансових послуг

9057650,2

9,3

7689787,2

8,0

5467238,1

5,7

96435845,2

100

Вторинний сектор (об'єднує галузі, пов'язані з обробною промисловістю,
будівництвом)
Первинний сектор (об'єднує галузі, пов'язані з видобутком сировини і
його переробкою в напівфабрикати)
Усього

Джерело : розраховано автором за [13]
Доцільно зазначити, що діяльність корпорацій сфери послуг є найбільш прибутковою: серед 500
найкрупніших ТНК світу, на цю сферу припало 51% (рис. 1). За показником ринкової капіталізації
лідерство так само зберігається за сферою послуг.
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24%

первинний сектор
вторинний сектор
51%
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Рис. 1. Частка окремих секторів в загальному обсязі прибутку 500 найбільших ТНК світу,
за даними FT Global 500 2012 [13]

кількість ТНК

Активному розвитку сфери послуг сприяє науково-технічна революція: виникають нові види
послуг, зникають технічні бар'єри в їх передачі, що робить їх доступними для світового ринку.
Водночас підвищення витрат сервісних ТНК на НДДКР супроводжується інтернаціоналізацією цих
операцій та стандартизацією якості послуг у всьому світовому просторі.
Переорієнтація інвестицій транснаціональних корпорацій на сектор послуг може пояснюватися
тим, що більшість послуг не можуть виступати предметом зовнішньої торгівлі: вони повинні
вироблятися у місці їх споживання і в той момент, коли вони споживаються. Тому основним
інструментом виходу сервісних ТНК на зовнішні ринки виступають прямі іноземні інвестиції (ПІІ).
Одночасно країни здійснили лібералізацію своїх режимів, що регулюють інвестиції у сектор послуг, що
дозволило збільшити притік капіталу, особливо в галузі, які раніше були закритими. Позитивна
динаміка зростання ПІІ зберігалася до початку світової фінансової кризи. Так, у докризовий 2007 рік
потоки глобальних прямих іноземних інвестицій сягнули історичного максимуму близько 2 трильйонів
доларів, понад 16 % валового нагромадження основного капіталу у світі. Поряд з подальшим крахом
по всьому світу цін на нерухомість, обвалом фондових ринків, втратою споживчою довіри тощо,
глобальні потоки ПІІ також почали падати, на 16 % у 2008 р., у 2009 р., вперше за останні 60 рр.,
скоротилися ще на 40 %, а протягом 2010 р. сягнули рівня стагнації – трохи вище 1 трлн. дол. [14].
Крім скорочення потоку інвестицій, світова фінансова криза змінила географію їх вкладення.
Аналізуючи рейтинги Financial Times у 2012 та 2006 роках, було виявлено, що у посткризовий період
зменшилася кількість ТНК з країнами базування в Європі з 75 корпорацій до 52, у США з 113 до 109,
та збільшилася в Азії з 42 до 66 й у Південній Америці з 3 до 8 (рис. 2). Такі негативні зрушення
пояснюються тим, що європейські країни найбільше постраждали від світової фінансової кризи, тоді як
в країни Азії відбувається поступовий перелив капіталу. Транснаціональні корпорації, намагаючись
отримати додаткові конкурентні переваги почали переносити власні виробничі потужності в країни
БРІК, де ціна на фактори виробництва порівняно з країнами Глобальної Півночі значно нижча, а отже і
собівартість виробництва нижча. Разом з тим, в європейських країнах така переорієнтація призвела
до спаду виробництва, зростання рівня безробіття та інфляції, кризи у фінансовому секторі.

Північна Америка
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Південна Америка
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ис. 2. Кількість ТНК сфери послуг у рейтингу Financial Times за 2006 та 2012 роки [13]
Крім механізму прямих іноземних інвестицій, ТНК широко використовують й інші методи
завоювання іноземних ринків, наприклад транскордонні угоди. Так, у 2005 році частка цих угод, яка
припадала на сферу послуг, у загальному обсязі склала 69%, в той час як на промисловість припало
29%, а сировинний сектор – 2% [15, c. 203]. Транскордонних угод на найбільшу суму було проведено у
2007 році. У 2010 році, після скорочення обсягів торгівлі у зв’язку зі світовою фінансовою кризою,
почалося поступове пожвавлення міжнародних відносин і обсяг транскордонних угод став
підвищуватися (рис. 3).
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Рис. 3. Обсяг транскордонних угод, 2005-2010 рр.
Джерело : побудовано за [15, с. 203]
У більшості галузей сектору послуг зростання діяльності ТНК на міжнародній арені здійснюється
у формі не іноземних інвестицій, а операцій, що не пов'язані з придбанням акцій (наприклад,
франчайзинг, підписання договорів на управління, партнерські відносини). Більш висока популярність
методів, не пов'язаних з придбанням акцій у сфері послуг у порівнянні з іншими секторами можна
пояснити частково розходженнями у характері майнових активів, що беруть участь в діяльності ТНК.
Іншим засобом закріплення позицій ТНК на міжнародному ринку став аутсорсинг. Бурхливий
розвиток міжнародного ринку ІТ-аутсорсингу у перспективі може призвести до створення віртуальних
сервісних ТНК, операції яких здійснюватимуться за допомогою сучасних ІТ та участю країн, що
розвиваються. В Україні з кожним роком збільшується кількість компаній, які займаються ІТаутсорсингом. Станом на серпень 2012 р., 4 компанії утворили кістяк ринку і мали найбільшу кількість
співробітників: російська компанія Luxoft, компанія GlobalLogic Ukraine, яка є найкрупнішим
підрозділом GlobalLogic Inc., українська компанія SoftServe та білоруська за походженням компанія
EPAM Systems. В цих компаніях працювало 9394 співробітників, що склало 46,38% загального обсягу
співробітників 25 найкрупніших українських компаній-розробників програмного забезпечення [16].
Однак, Україні, як і іншим країнам, що розвиваються, необхідно обережно ставитися до
припливу транснаціонального капіталу, оскільки механізми проникнення ТНК у сферу послуг можуть
приносити таким країнам-реципієнтам як вигоди, так і додаткові витрати (табл. 3).
Таблиця 3
Вплив транснаціональних корпорацій на ринок послуг країн що розвиваються
Позитивні фактори

Негативні фактори

Організація, філій, дочірніх компаній саме в тих
країнах, де вони «більш усього потрібні»

Свобода пересування факторів виробництва, товарів
та послуг

Посилення конкуренції на внутрішньому ринку,
занепад вітчизняного виробника послуг
Різке зростання транскордонного злиття і поглинання
сервісних компаній
Відтік капіталу, перерахунок прибутку в промислово
розвинуті країни

Доступ до більш якісних, дешевих ресурсів, технологій

Уникнення оподаткування прибутку

Розвиток науково-технічної сфери

Встановлення монопольних цін на послуги

Розширення інноваційної діяльності

Занепад галузей економіки, які не є привабливими
для ТНК

Якісний розвиток виробництва послуг

Вплив ТНК на економічну владу країни

Зростання зайнятості населення в третинному секторі

Джерело : розроблено автором
Іноземне інвестування у сектор послуг забезпечує приплив фінансових активів в економіку
приймаючої країни, ці кошти виступають чистим додатком до потоків ресурсів. Фінансова міцність ТНК
разом з їх властивістю реалізовувати комплексні системи та керувати ними дозволяють корпораціям
швидко розширити можливості по наданню капіталомістких послуг, наприклад, послуг в галузі
телекомунікацій та транспорту. Разом з тим, відсутність належної урядової політики в економіці
трансформаційних країн та механізмів регулювання діяльності ТНК у сфері комунального
господарства, в галузях інших базових послуг може призводити до зростання цін, нерівномірного
розподілу послуг та обмеження доступу до послуг для найбідніших верств населення.
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Висновки з проведеного дослідження. Отже, аналізуючи процес транснаціоналізації третинного
сектору можна зробити висновки, що для цього сегменту характерна певна специфіка. Такі особливості
послуг як нематеріальний характер, неможливість накопичення та складування, нерозподільність
виробництва і споживання в часі та просторі багатьох із них, переважання стратегії «слідування за
клієнтом» визначають вибір того чи іншого механізму функціонування та проникнення ТНК, встановлення
трансфертних цін, застосування аутсорсингу та специфіку ринкового ціноутворення. Ці особливості
одночасно стримують та приваблюють корпорації світового масштабу до подальшої активної діяльності,
окреслюючи тим самим їх все більш важливе місце у третинному секторі.
Поряд із цим, світова фінансова криза показала спроможність транснаціональних корпорацій
швидко пристосовуватися до зміни кон’юнктури ринку, переносити власні виробничі потужності в
країни БРІКС, де виробництво є дешевшим. У посткризовий період виникає необхідність гармонізації
та удосконалення регулювання фінансових та інвестиційних аспектів функціонування сервісних ТНК,
розвитку інституційного забезпечення особливо у країнах-реципієнтах, які найчастіше є країнами, що
розвиваються. Україна на сьогоднішній день потребує розробки законодавчої бази, яка б дозволила
не лише обмежувати негативний вплив іноземних ТНК на національну економіку, але й сприяла
створенню власних сервісних корпорацій в комп’ютерній індустрії.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню ролі та місця транснаціональних корпорацій у сфері послуг,
аналізу масштабів їх діяльності, особливостей пристосування до світової фінансової кризи та
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виходу з неї. Висвітлено позитивні та негативні наслідки присутності ТНК на ринках країнреципієнтів.
Ключові слова: послуга, сфера послуг, транснаціональні корпорації, глобалізація,
транснаціоналізація, світова фінансова криза, посткризовий період.
Аннотация
Статья посвящена исследованию роли и места транснациональных корпораций в сфере
услуг, анализу масштабов их деятельности, особенностей приспособления к мировому
финансовому кризису и выходу из него. Освещено положительные и отрицательные последствия
присутствия ТНК на рынках стран-реципиентов.
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, транснациональные корпорации, глобализация,
транснационализация, мировой финансовый кризис, посткризисный период.
Annotation
The article investigates the role and place of transnational corporations in the services sector, the
analysis of their activities scale, the global financial crisis and the way out of it adapting peculiarities. The
lighting positive and negative TNCs presence effects in the markets of recipient countries.
Key words: service, services sector, transnational corporations, globalization, transnationalization,
world financial crisis, postcrisis period.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин зростає актуальність питання про нові
підходи в управлінні науково-технічним прогресом, який забезпечує інноваційний розвиток підприємств.
Інноваційна політика в широкому розумінні об'єднує науку, техніку, підприємництво, економіку і
управління, вона зачіпає все соціально-економічне середовище, включаючи виробництво, банки,
науково-технічні кадри, рівень науково-технічної освіти населення країни. Не підлягає сумніву, що
науково-технічна і інноваційна політика відносяться до найважливіших функцій держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження особливостей
інновацій, інноваційного політики та інноваційної діяльності, які забезпечують інноваційний розвиток
зробили зарубіжні вчені Б. Санто, Б. Твис, А. Б. Титов, Й. А. Шумпетер та українські вчені
Г. О. Андрощук, Ю. М. Бажал, Ю. В. Кіндзерський; П. П. Микитюк, І. А. Шовкун , Л. І. Федулова та ін.
В роботах вказаних авторів висвітлюються лише окремі аспекти сутності інновацій, інноваційної
діяльності підприємств, а також питання інноваційного розвитку підприємств. Проте слід зазначити,
що в науковій літературі ще недостатньо розробленими є питання щодо управління інноваційною
діяльністю та, на цій основі, інноваційним розвитком підприємств в ринкових умовах господарювання.
Постановка завдання. Дослідити теоретичні аспекти сутності інновацій, інноваційної
діяльності та політики; видів ефекту від інноваційної діяльності підприємств. Охарактеризувати
результати інноваційної діяльності підприємств. Визначити тенденції інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств. Запропонувати дієві заходи щодо підвищення ефективності інноваційної
діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі України «Про інвестиційну діяльність»
інноваційна діяльність розглядається як одна з форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з
метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво й соціальну сферу, до
якої входять:

– випуск і поширення принципово нових видів техніки й технологій;
– прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;
– реалізація довгострокових науково-технічних програм із тривалими

витрат;
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сил;

– фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у стані продуктивних

– розробка і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, що призначена для поліпшення
соціального й екологічного стану [1].
Саме слово «інновація» є скороченим виразом слів «інвестиція в новацію (або новина)». Латинське
слово innovatio - «відновлення, поліпшення», лежить в основі англійського innovation [2; 3; 4].
З нашої точки зору, інновації є конкретно історичними змінами у всіх фазах відтворення, що
охоплюють засоби і предмети праці, технології і форми організації виробництва. Рушійні сили інновації
містяться в рівному ступені як у сфері наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок, так і
у функціонуванні всього процесу відтворювання, його управління і, в першу чергу, у формуванні
потреб в інноваціях.
Інновація охоплює весь процес створення, розповсюдження і використання конкретного
науково-технічного рішення. Вона служить задоволенню як нових, так і вже існуючих суспільних
потреб на більш високому рівні. Тому часто інновації визначають як результат з'єднання можливостей
науково-технічних рішень з економічними і соціальними потребами суспільства.
Інноваційна політика - складний і завжди не позбавлений ризику процес, хід якого визначається
багатьма початковими передумовами: технічними, фінансовими, економічними і соціальними. При
цьому очевидно, що певна частина проектів новинок неминуче виявиться нереалізованою
безпосередньо на підприємствах. Разом з тим у всіх розвинених країнах світу робляться спроби
створення чіткої політики, здатної реагувати на швидкі і несподівані зміни ситуації, підтримувати
складні проекти з високим ступенем технічного і фінансового ризику для підприємств [5; 6; 7]. Залежно
від результатів і витрат, що враховуються, розрізняють наступні види ефекту від здійснення
інноваційної діяльності (табл. 1).
Таблиця 1
Види ефекту від інноваційної діяльності підприємств
Вид ефекту

Чинники, показники

1. Економічний

Показники враховують у вартісному виразі всі види результатів і витрат, які
обумовлені реалізацією інновацій.

2. Науково-технічний

Новизна, простота, корисність, естетичність, компактність.

3. Фінансовий

Розрахунок показників базується на фінансових показниках.

4. Ресурсний

Показники відображають вплив інновації на обсяг виробництва і споживання того
або іншого виду ресурсу.

5. Соціальний

Показники враховують соціальні результати реалізації інновацій.

6. Екологічний

Шум, електромагнітне поле, освітленість (зоровий комфорт), вібрація. Показники
враховують вплив інновацій на оточуюче середовище.

Результати інноваційної діяльності підприємств виражаються в інноваційній продукції, яка може бути
у вигляді речової форми або без неї (наприклад, «ноу-хау») та підлягає юридичному захисту [5, с. 213].
Матеріальні результати інноваційної діяльності виступають у вигляді створених і освоєних нових
машин, устаткування, апаратів, приладів і засобів автоматизації.
З погляду виробництва, нову продукцію можна поділити на нову (оригінальну), модернізовану,
модифіковану, удосконалену, індивідуального виконання, освоєну виробництвом за кордоном,
освоєну виробництвом на інших підприємствах України, відремонтовану, із відходів виробництва,
повторного використання.
Новий (оригінальний) виріб - це принципово новий виріб, що не має аналогів в інженерному
досвіді як щодо конструктивного виконання, так і щодо набору споживчих властивостей.
Оновлений виріб - це виріб, конструктивне виконання якого частково змінено при збереженні
або незначній зміні його споживчих властивостей.
Модернізований виріб - це оновлений виріб, перероблений відповідно до сучасних вимог.
Модифікований виріб - це оновлений виріб, який розроблено замість того, що випускали раніше,
і який має ширшу сферу застосування.
Удосконалений виріб - це оновлений виріб, що має конструктивні зміни, які пов'язані з
освоєнням прогресивної технології та матеріалів, втіленням нових винаходів та раціоналізаторських
пропозицій [4, с. 100].
Наслідком інноваційної діяльності є також нові дизайнерсько-художні рішення зовнішнього виду
виробу - промислові зразки.
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Промислові зразки відображають єдність технічних, функціональних та естетичних
властивостей виробу, які також входять до складу нематеріальних активів і є предметом ліцензійних
угод та об'єктом охорони промислової власності.
Загалом, результатом інноваційної діяльності є підвищення конкурентоспроможності
виготовленої продукції, успішна її реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Ефективність інноваційної діяльності підприємств можна оцінити через конкурентоспроможність
нової продукції, успішне представлення її на внутрішньому і зовнішньому ринках.
На даний час найактуальнішою проблемою підвищення конкурентоспроможності економіки та
якісного економічного зростання є створення та реалізації системного підходу в захисті та управлінні
інтелектуальною власністю в Україні для більш повного використання національних результатів
інтелектуальної діяльності і досягнень науково-технічного прогресу.
Ми вважаємо, що хоча в Україні в останні роки приділяється достатньо уваги проблемам розвитку
системи охорони інтелектуальної власності та її нормативно-правового забезпечення - вдосконалюються
закони, приймаються постанови Кабінету Міністрів України, видаються Укази Президента України, - проте
реалізація основних положень зазначених нормативно-правових актів є неналежною.
Критичність оцінок ситуації у сфері охорони інтелектуальної власності України, зокрема об'єктів
права промислової власності, підтверджується порівнянням даних міжнародних і національних
офіційних джерел (Відділ охорони інтелектуальної власності, Департаменту інтелектуальної власності
України та Державного комітету статистики України).
Так, з 2004 року по 2008 рік кількість поданих заявок на винаходи за національною процедурою
від національних заявників зменшилася з 4085 до 2823 у 2008 році, або на 30,9%. Найбільш суттєве
зменшення числа поданих заявок у порівнянні із попереднім роком (на 18%) мале місце у 2008 році
внаслідок збільшення діючих ставок зборів за патентування винаходів та корисних моделей, які
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1148 (постанова
вступила в дію 16 травня 2008 р.) збільшені до 35 разів. У цілому патентна активність національних
заявників у поданні заявок на видачу патентів на винаходи та у видачі патентів на винаходи (на 1 млн.
населення) в Україні в останні 3-4 роки приблизно у 2 рази нижча, ніж в Російській Федерації.
Відставання України за показником патентної активності від розвинутих країн ще значніше.
За даними Відділу охорони інтелектуальної власності, в останні роки кількість міжнародних
патентних заявок, поданих із використанням Договору про патентну кооперацію (РСТ), стабільно
перевищує 110 тис. Особливо значимим процес патентування є в Японії, США та країнах Європи.
Наприклад, якщо Японії знадобилося 95 років для того, щоб зареєструвати перший мільйон патентів,
то для другого мільйону - лише 15 років. Усе активніше використовують РСТ і компанії країн, які
розвиваються, насамперед Китаю, Бразилії і Республіки Корея [8].
Внаслідок неврегульованості питань комерціалізації та введення в господарський обіг
результатів інтелектуальної діяльності з урахуванням оптимального поєднання інтересів їх творців,
бізнесу та держави обсяги нематеріальних активів не перевищують 1,5% вартості основних засобів,
що значно нижче середніх показників в країнах ЄС, де їх обсяги дорівнюють 50-80% балансової
вартості підприємств та організацій.
Вважаємо за доцільне також відмітити, що ні державний департамент інтелектуальної власності,
ні Державний комітет статистики України не обліковують кількість поданих на міжнародну реєстрацію
заявок за процедурами ВОІВ, що робить неможливим співставне оцінювання місця України у
глобальних процесах реєстрації торгових марок, корисних моделей та інших об'єктів права
інтелектуальної власності.
Наведені дані свідчать, що існуюча система управління інтелектуальною власністю є
неефективною і не відповідає сучасним пріоритетам технологічного розвитку та вимогам до
економічного зростання.
З урахуванням соціально-економічних особливостей сьогодення розглянемо деякі з
першочергових організаційно-економічних заходів щодо вироблення ефективних механізмів
посилення ролі інтелектуальної власності в реалізації стратегії інноваційного розвитку економіки
України. Зокрема, необхідно:
1. Забезпечити до 2015 року проведення вартісної оцінки та прийняття на баланс підприємств та
організацій у вигляді нематеріальних активів об’єктів права інтелектуальної власності, інших
результатів наукової та науково-технічної діяльності, що створені за державні кошти та призначені до
використання. Це надзвичайно актуально для підприємств науково-технічної сфери й тих, які мають
бути приватизовані.
2. Сприяти поетапному створенню національної мережі комерціалізації та трансферу технологій
і інновацій на основі організації регіональних центрів комерціалізації та трансферу технологій і
інновацій. Це поліпшить інфраструктуру взаємодії між ринком і науково-дослідними організаціями,
сприятиме доступу підприємницьких структур та промислових підприємств до новітніх технологій,
підвищить результативність науки, стимулюватиме організації-виконавці та керівників проектів уже на
ранніх етапах розв'язувати проблеми їх ринкового використання.
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3. Враховувати, що за умов слабкого попиту промисловості на науково-технічні здобутки і значних
обсягів досліджень, виконаних за державні кошти, перспективною формою просування об’єктів
інтелектуальної власності у господарський обіг може бути розробка програм і стимулів науковотехнологічного партнерства між державними структурами в академічному, галузевому й освітянському
секторах науки та промисловістю. Доцільно також розробити правову базу для можливості заснування
державними організаціями науково-технологічного сектору малих інноваційних підприємств на основі
результатів досліджень та об'єктів промислової власності саме державних організацій.
4. Знизити на 80-75% діючі ставки зборів за патентування винаходів та корисних моделей.
Діюча фінансово-економічна криза може стимулювати процес відмови українських державних
підприємств та наукових організацій від прав на інтелектуальну власність та переміщення потоку
інтелектуальної власності до фізичних осіб, для яких встановлено пільги зі сплати зборів.
5. Розробити та запровадити механізми державної підтримки патентування винаходів, що
створені відповідно до пріоритетів технологічного розвитку країни, за кордоном. Це сприятиме
підвищенню кількості іноземних патентів, отриманих підприємствами та організаціями України, та
правовій захищеності експорту наукоємної та інноваційної продукції в іноземні країни, зменшить
ризики такого експорту.
6. Впровадити з 2013 року державне статистичне спостереження створення та використання
передових виробничих технологій, нових в Україні, у світі та принципово нових, з урахуванням
використаних об’єктів інтелектуальної власності та їх патентної чистоти. Це дозволить щороку
відстежувати ситуацію щодо результативності співпраці творців інтелектуальних розробок,
підприємств і організацій щодо їх впровадження, а також рівень впливу суб’єктів науково-технологічної
сфери на продуктивність праці та конкурентоспроможність продукції та послуг та приймати адекватні
державні рішення.
Необхідно також використати досвід країн ОЕСР та впровадити щорічний науково-статистичний
облік виробництва, експорту та імпорту продукції за рівнем наукоємності галузей промисловості
7. Розробити порядок визначення винагороди, роялті, паушального платежу авторам за
використання майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створених за державні
кошти. Неврегульованість цього питання та відсутність традицій виплати винагороди призводять до
виплат винахідникам на підприємствах незначних сум протягом перших двох років або повної
відсутності здійснення виплати, що має наслідком незацікавленість винахідників та авторів у
використанні об’єктів права інтелектуальної власності, гальмування винахідницької діяльності [9].
Розглянуті положення та рекомендації експертів ВОІВ мають бути адаптованими з елементами
сучасної економічної політики України з метою прискорення темпів структурної перебудови
національної політики на засадах інноваційної моделі розвитку та економіки знань [9, с. 188-192].
Висновки з проведеного дослідження. Метою інноваційної політики провідних країн світу є
сприяння розвитку науки й техніки; підвищення інноваційної активності, що забезпечує
конкурентоспроможність національної продукції на світовому ринку, обороноздатність країни;
покращує екологічну ситуацію, а також сприяє розвитку венчурного довгострокового бізнесу. Виходячи
з цієї мети, держава визначає пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності та обирає основні
шляхи підтримки підприємств, які працюють над виконанням державних інноваційних програм.
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Анотація
Досліджено сутність інновацій, інноваційної діяльності та політики. Визначено види ефекту
та результати від інноваційної діяльності підприємств. Встановлено тенденції інноваційної
діяльності вітчизняних підприємств. Запропоновано дієві заходи щодо підвищення ефективності
інноваційної діяльності підприємств.
Ключові слова: підприємства, інновації, інноваційна діяльність, розвиток, ресурсозберігаючі
технології, науково-технічний прогрес, модернізація ефективність.
Аннотация
Исследована сущность инноваций, инновационной деятельности и политики. Определены
виды эффекта от инновационной деятельности предприятий. Охарактеризованы результаты
инновационной
деятельности
предприятий.
Установлено
тенденции
инновационной
деятельности отечественных предприятий. Предложено действенные меры по повышению
эффективности инновационной деятельности предприятий.
Ключевые слова: предприятия, инновации, инновационная деятельность, развитие,
ресурсосберегающие технологии, научно-технический прогресс, модернизация.
Annotation
Nature of innovations, innovative activity and policy is examined. Enterprises innovative activity effects
are determined. Enterprises innovative activity results are characterized. National enterprises innovative
activity trends are marked. Efficient approaches to the enterprises innovative activity efficiency stimulation
are proposed.
Key words: enterprises, innovations, innovative activity, development, alternative technology,
technical progress, modernization.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Тенденції розвитку сучасного інформаційного суспільства зумовлюють
переорієнтацію регіонального управління та суб’єктів господарювання регіональної економіки на
застосування інформаційних технологій (ІТ) у своїй діяльності. Використання ІТ значно сприяє
модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи регіону, скорочує управлінські витрати, змінює
систему взаємовідносин суб'єктів регіональної економіки, розширює доступ товаровиробників та
населення регіону до інформаційних джерел. Принципово змінюються можливості отримання, зберігання,
поширення інформації, підвищується ефективність економічних контактів учасників регіональних ринків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систематизацією накопичених знань і зарубіжного
досвіду в теорії та практиці застосування сучасних інформаційних технологій у різних сферах діяльності
займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О. М. Томашевський, Г. Г. Цегелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук
[4], А. В. Шевчук [8], П. С. Клімушин, О. В. Орлов, А. О. Серенок [6], О. В. Грицунов [1], М. А. Ожеван,
С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова, Д. В. Дубов [5] та ін. Однак, в їх наукових напрацюваннях недостатньо уваги
приділено застосуванню інформаційних технологій для поглиблення регіональних досліджень, у практиці
регіонального управління, територіального планування.
Постановка завдання. Мета статті – висвітлити й обґрунтувати необхідність застосування
інформаційних технологій у забезпеченні перспективного розвитку регіональної економіки та як
дієвого засобу підвищення ефективності управління нею.
Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному розумінні інформаційна технологія
- це цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук
інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх
розташування [3].
З появою та повсюдним упровадженням ЕОМ і периферійної техніки настала ера комп’ютерної
інформаційної технології, яка дістала також назву нової, сучасної, безпаперової. Основні принципи
нової інформаційної технології (НІТ) - це інтегрованість, гнучкість та інформативність. Для неї
характерні такі особливості [2, с.7-9]:

–робота користувача в режимі маніпулювання даними (а не програмування);
–цілковита інформаційна підтримка на всіх етапах проходження інформації

на основі
інтегрованої бази даних, яка передбачає одну уніфіковану форму подання, зберігання, пошуку,
відображення, відновлення та захисту даних;

–безпаперовий процес опрацювання документа, коли на папері фіксується лише його
остаточний варіант, а проміжні версії та необхідні дані, записані на машинні носії, доводяться до
користувача через екран дисплея комп’ютера;
–інтерактивний (діалоговий) режим розв’язування задач, що дає змогу користувачам активно
впливати на цей процес;
–уможливлення колективної (групової) співпраці для підготовки документів і виконання завдань
на базі кількох персональних комп’ютерів, об’єднаних засобами комунікацій;
–можливість адаптивної перебудови форм і способів подання інформації у процесі
розв’язування задачі.
Зважаючи на те, що поняття «інформаційна технологія» (ІТ) поширюється на всі області
діяльності людини, оскільки інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та
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програмні продукти, технологічні винаходи – є невід’ємною частиною сьогодення [4], то доцільним є
розгляд інформаційних технологій як ефективного інструменту забезпечення прогресивного
функціонування економіки країни в цілому та її регіонів.
У цьому контексті, під інформаційною технологією слід розуміти сукупність методів, процесів і
програмно-технічних засобів, об'єднаних в технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, обробку,
зберігання і відображення інформації з метою зниження трудомісткості процесів дослідження розвитку
та функціонування регіональної економіки під дією різних чинників [8, с. 43-46], активізації її розвитку,
розширення сфери діяльності регіональної політики, підвищення ефективності проектів регіонального
соціально-економічного розвитку, забезпечення стійкості та цілісності суспільних відносин, що
склались в межах різних регіонів.
До можливих точок прикладання інформаційних технологій і областей їх впливу на регіональну
економіку можна віднести: інформаційне управління в цілому, технічне забезпечення, мережі зв'язку,
загальні й електронні обчислювальні засоби, методи й моделі, програмне забезпечення й пакети
прикладних програм.
Під впливом використання ІТ істотно змінюється характер регіональних досліджень. При цьому
міняється не тільки характер цих процесів, але й відповідні їм організаційні структури.
Процес управління економічними процесами на регіональному рівні насамперед є
інформаційним процесом, який пов’язаний із збиранням та опрацюванням інформації. Тому
інформаційні технології безпосередньо впливають на ефективність управління, вони змінюють умови
праці, зокрема, управлінської і залучають інформацію як предмет праці.
Інформаційні технології мають ряд властивостей, що дозволяє розглядати їх як один із
найважливіший каталізаторів соціально-економічного розвитку регіонів, що прискорює підвищення
ефективності роботи різних секторів регіональної економіки та економічне зростання, досягнення
конкретних цілей соціального розвитку, а також розширення участі громадян у політичному житті
суспільства й досягнення якісного рівня управління регіональним розвитком та територіальним
плануванням.
По-перше, це їх здатність управляти знаннями, зокрема допомагати людям у зборі, обробці,
зберіганні й поширенні знань. Управління знаннями є вкрай важливим в умовах глобалізаційних
викликів, де розвиток часто залежить від вміння швидко здобувати й ефективно використовувати
знання, а також оперативно передавати їх до органів державної влади та місцевого самоврядування,
компаньйонів тощо.
По-друге, ІТ можуть допомогти підприємствам та організаціям у малорозвинених регіонах більш
ефективно конкурувати із суб’єктами господарювання у високорозвинених регіонах, а також виходити
на міжнародні ринки.
По-третє, інформаційні технології дозволяють вирішити багато неекономічних проблем через
забезпечення доступу до інформації. Інтернет є невід'ємним елементом соціально-економічного
розвитку регіонів та країни загалом, оскільки надає як окремим користувачам, так і компаніям
фактично однаковий доступ до інформації, ресурсів, механізмів поширення й потенційних клієнтів.
По-четверте, за допомогою ІТ органи влади різних територіальних рівнів, державні організації й
приватні компанії можуть функціонувати більш ефективно й продуктивно при менших витратах на
управління як економікою регіону, основними ланками життєдіяльності регіону, так і виробництвом в
умовах ринкових відносин тощо.
По-п’яте, вони суттєво підвищують продуктивність праці. Так, згідно результатів дослідження,
проведеного організаціями Stockholm School of Economіcs (SSE Russіa) і SSE Rіng Research за
підтримки компанії Mіcrosoft, близько 50% валової доданої вартості в ряді галузей російської економіки
(фінанси, телекомунікації, роздрібна торгівля, електроенергетика й харчова промисловість)
створюється в результаті використання ІТ. Активне застосування ІКТ створює додаткові конкурентні
перевага для компаній і всередині галузей, оскільки спостерігається пряма залежність між
інтегральним рівнем ІТ-розвитку компаній і їхньою продуктивністю [7].
По-шосте, ІТ як концентроване вираження наукових знань і практичного досвіду дозволяє
раціональним чином організувати той або інший досить часто повторюваний інформаційний процес із
значною економією витрат праці, енергії людських і матеріальних ресурсів, необхідних для його реалізації.
Щодо соціальних аспектів застосування ІТ у регіональній економіці, то вони вже широко
використовуються:

–при наданні медичних послуг (для проведення віддалених консультацій між пацієнтами й
лікарями, встановлення діагнозів і навіть лікування; для збору даних як у дослідницьких цілях, так і з
метою діагностики; для співробітництва «у режимі реального часу» між лікарями й медикамидослідниками в різних регіонах та країнах світу; для підвищення швидкості й ефективності реагування
організацій на епідемії; а також для загальної оптимізації й поліпшення якості медичних послуг);
–в освітній сфері (застосовуються для надання доступу до онлайнових навчальних програм і
інших ресурсів; забезпечують дистанційне навчання; підтримують науково-дослідні мережі; сприяють
134

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ДЕМОГРАФІЯ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

можливості отримання безперервного навчання протягом всього життя; поліпшують та оптимізують
адміністративну діяльність у сфері освіти);

–при організації діяльності в сфері культури (розміщення інформаційних ресурсів для фандрайзингу
в Інтернеті; презентація та поширення української культури у вітчизняному й світовому інформаційному
просторі; музейні інформаційні проекти; створення мережі державних і комерційних артцентрів);
–в спорті (підготовка спортсменів та менеджерів спортивної діяльності, агітація, дослідження
вболівальницького середовища, висвітлення спортивних змагань, управління тренувальним
процесом).
Застосування інформаційних технологій в регіональній економіці перш за все має на меті:
–перехід до електронних форм документообігу між підприємствами, між підприємствами та
контролюючими органами, між органами державної влади різних рівнів;
–побудова раціональної
господарювання в регіоні;

структури

обміну

інформацією

всередині

кожного

суб’єкту

–структурування та впорядкування інформації щодо регіонального соціально-економічного
розвитку;
–поліпшення інформаційного забезпечення регіонального управління;
–забезпечення доступу до інформації для користувачів з будь-якого куточка регіону;
–контроль та управління соціально-економічними процесами в регіоні;
–поліпшення ділового середовища регіону та поглиблення міжрегіональних відносин;
–розвиток інформаційного простору регіону;
–формування інформаційної культури в управлінців, у студентів, серед населення сільських та

міських населених пунктів регіону тощо;

–підвищення ефективності та якості процесу прийняття управлінських рішень на всіх рівнях
ієрархії управління регіоном, суб’єктами господарювання;
–активізації культурно-пізнавальної діяльності про регіон через інформаційно-пізнавальні
портали;
–поглиблення міжрегіональних інформаційних зв'язків і розширення співробітництва між
регіонами;
–сприяння більш вільному розміщення виробництв, без обов'язкової прив'язки до великих міст;
–трансформацію економіки ресурсів в економіку знань як обов'язкової умови сталого розвитку

регіонів. Крім того, розвиток економіки знань сприяє підвищенню глобальної конкурентоспроможності
виробництва країни та її окремих регіонів. Він обумовлюється інтенсивністю розвитку трьох її
складових: інновацій, освіти та інформаційно-комунікаційних технологій.
Сучасні ІТ в інформаційно-економічному середовищі мають виконувати такі функції, як:
технічного засобу автоматизації процесів дослідження та управління регіональним розвитком, засобу
зміни ключових ресурсів розвитку, засобу віддаленого інформаційного зв’язку, засобу мобільно
працювати із інформацією у різних формах, засобу підтримки дослідницьких підходів до регіону як до
ринку, складної територіально-суспільної системи тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Важливість і значна роль інформаційних технологій в
розвитку усіх сфер регіональної економіки є незаперечною. Адже їх застосування забезпечує
підвищення ефективності управління на всіх рівнях, у державному й недержавному секторах
економіки регіону, сприяє розширенню взаємодії між органами державної влади, місцевого
самоврядування та громадянами за рахунок вільного й оперативного доступу до інформації. ІТ
допомагають приймати економічно важливі рішення, а також безпосередню участь у процесі
ефективного управління інноваційною, господарською, підприємницькою, функціональною діяльністю
в регіоні. Вони дозволяють прорахувати й спрогнозувати результати соціально-економічного розвитку
регіонів і на їх його основі прийняти вірне управлінське рішення щодо вирішення проблем регіональної
економіки та перспектив розвитку.
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Анотація
У статті обґрунтовується доцільність застосування інформаційних технологій для
забезпечення перспективного розвитку регіональної економіки, ефективності управління
соціально-економічним розвитком регіону. Доведено, що вони дозволяють перейти на якісно новий
рівень господарювання, життя населення в регіоні та міжрегіональних відносин в умовах
поглиблення інтеграційних процесів.
Ключові слова: регіон, інформаційні технології, регіональне управління, регіональна
економіка.
Аннотация
В статье обосновывается целесообразность применения информационных технологий для
обеспечения перспективного развития региональной экономики, эффективности управления
социально-экономическим развитием региона. Доказаниный, что они разрешают перейти на
качественно новый уровень хозяйствования, жизни населения в регионе и межрегиональных
отношений в условиях углубления интеграционных процессов.
Ключевые слова: регион, информационные технологии, региональное управление,
региональная экономика.
Annotation
In the article the feasibility of applying information technology to ensure long-term development of
regional economy, the effectiveness of socio-economic development of the region. Proved that they can
move to the next level of management, living in the region and interregional relations in the deepening of
integration processes.
Key words: region, information technology, regional management, regional economy.
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ, ЯК УМОВА
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Постановка проблеми. У розвинених країнах головною передумовою позитивних соціальноекономічних зрушень є ефективна науково-технологічна та інноваційна діяльність, процес соціалізації
науки і технологій. У свою чергу необхідною умовою для гармонійного інноваційного розвитку усіх
секторів економіки, зокрема і участі в даному процесі приватних підприємницьких структур, діяльність
яких пов’язана з науково-технологічним прогресом, є створення та ефективне функціонування
системи партнерських відносин між державою і громадянським суспільством (ГС). Саме за умови
існування ГС в економіку будь-якої країни починають приходити іноземні інвестиції, зокрема і в таку
специфічну але надзвичайно актуальну у часи побудови постіндустріального суспільства сферу, як
науково-технологічна та інноваційна діяльність, яка за своєю природою довготривала, ризикована та
не рідко збиткова. Отже, зв'язок проблеми партнерських відносин між державою і громадянським
суспільством з проблемою соціалізації науки і технологій є безперечним.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свого часу питанням створення ГС в Україні були
присвячені роботи М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Костомарова, Б.Кістяківського тощо. Свій внесок в
аналіз процесу інтеграції громадян у суспільстві та становлення соціальної держави зробили такі
вітчизняні науковці, як В. Андрущенко, І. Бойченко, Г. Волинка, О. Гвоздік, І. Добронравова, А. Єрмоленко,
Ф.Кирилюк, М. Михальченко, Б. Новіков, В. Огнев’юк, О. Предко, С.Рижкова, М. Савчук, Л. Сидоренко
тощо. Проблеми створення громадянського суспільства в Україні відображено у роботах А. Бичка,
С. Грабовського, С. Кириченка, С. Кримського, В. Лісового, М. Лукашевича, М. Мокляка, Ю. Павленка.
Проте автори робіт не розглядають проблему утворення партнерських відносин між державою і
громадянським суспільством у контексті вітчизняного науково-технологічного та соціальноекономічного зростання, що і складає актуальну частину загальної проблеми, котрій присвячена
стаття.
Постановка завдання. Метою статті є визначення концептуальних особливостей, засобів та
методів забезпечення рівноправних партнерських стосунків між органами державної влади і
громадянським суспільством, а також їх зв'язок із науково-технологічним та соціально-економічним
прогресом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес розбудови в Україні громадянського
суспільства відноситься до категорії фундаментальних проблем, які постійно актуальні через
домінування в них складних та різновекторних мотивів сторін. Водночас, все більше у глобалізованих
умовах актуалізується проблема інтеграції України у світ та утворення нових інститутів
громадянського суспільства, адже реально існуюча правова, демократична і соціальна держава не
може реалізуватись без активної участі з боку громади, що доводить існуючий світовий досвід [1].
Очевидно і те, що у сучасних умовах вітчизняний процес інтеграції все більше набуває соціального
змісту, а рівень ефективності управління органами влади, які реально співпрацюють з вітчизняними
інститутами громадянського суспільства, не є достатнім.
Аналіз існуючих теорій показує, що ГС, яке ефективно взаємодіє із державою забезпечує собі
сталий розвиток, здійснює ефективну побудову економічних відносин. У зарубіжній літературі широко
досліджено філософсько-історичні, соціокультурні аспекти існування соціальної держави (М. Грегор,
Р. Дорварт, А. Кауфман, Д. Келлі, Дж. Мерфі), питання вразливості соціальної держави до економічних
проблем (Ю. Габермас, Я. Гох, Дж. О’Конор, К. Оффе). В процесі оформлення теорії утворення соціальної
держави з’являлись і цілком протилежні до позитивних підходи, а думки про зайвість і неефективність
інститутів соціальної опіки можна знайти у роботах Ф. Фон Гайєка, В. Дж. Сінгер, Ф. Фукуями.
Відомо, що ідеї, пов’язані з формуванням громадянського суспільства зародились в античні
часи. Грецькі філософи і політики, ототожнюючи суспільство з державою, все ж розділяли питання
взаємовідносин людини і влади, а саме поняття громадянського суспільства сформувалось пізніше у
працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Дж. Локка.
Якщо процес утворення та соціалізації наукового знання у значній мірі покладається на державу та
пов’язується з проблемою просвітництва, то Гоббс був одним з перших, хто протиставив внутрішній стан
(некерований, не політичний) людини його суспільному підпорядкуванню (державі). Обґрунтовуючи
необхідність утворення громадянського суспільства і перехід людини від природного до суспільнополітичного стану, Гоббс покладав на державу завдання цивілізувати суспільство і його членів [2]. Дж.
Локк, виходячи з теорії суспільного контракту, також наполягав на регулюючій ролі держави, адже через
природний стан людей, в якому вони мають право на життя, свободу, приватну власність та некерованість
природних умов відбувається утиск їх прав [3]. Отже, за «спільними правилами» держава має забезпечити
людині кращий рівень життя, а ніж той, який вона може забезпечити собі сама у природному стані.
Водночас, Гоббс і Локк по різному дивились на ситуацію щодо можливих конфліктів між державою і
громадянами. За Гоббсом, людина, уклавши суспільний договір, повинна підкорятися державі і не чинити
їй спротив, а за Локком має право на опір, якщо держава нехтує її правами.
Зрозуміло, що позиція Локка набула більшої популярності через твердження, що держава
повинна взяти у людини стільки її прав, скільки їй необхідно (не більше і не менше) для утворення
гідних умов життя, забезпечення її громадянських прав, не порушуючи її прав природних. У
подальшому, розвиваючи тему громадянського суспільства, більшість з авторів вже виходили з теорії
договірного походження держави, в основі якої була ідея суспільного договору, а ГС ототожнювалось
з державою, яка виражала інтереси громадян.
Більше розмежував ознаки держави і громадянського суспільства В. Гумбольдт, який у вченні
про індивідуальність казав, що сама державна діяльність повинна підлягати задоволенню інтересів і
потреб людини та обмежуватись встановленням зовнішньої і внутрішньої безпеки [4]. Г. Гегель,
розділивши поняття громадянського суспільства і держави на окремі утворення та на межі їх дії,
зазначав, що держава має діяти лише у сфері загальних інтересів, а громадянське суспільства у сфері
приватних, разом контролюючи матеріальні умови. Визнаючи фундаментом громадянського
суспільства приватну власність, Гегель водночас віддав перевагу державі, як представнику загальної
волі громадян, що є вищою за волю окремих осіб [5].
Виходив з ідеї вторинності держави по відношенню до громадянського суспільства К. Маркс. Він
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наголосив, що дослідження держави має починатись з аналізу громадянського суспільства, адже не
держава породжує суспільство, а навпаки. Існуючі форми поза державного існування людини і
складають суспільство, до яких Маркс відніс сім’ю, суспільні стани (класи). Відносячи до категорії
діяльності громадянського суспільства економіку, Маркс все ж наполягав на тому, що ГС, в якому
приватній власності належить вирішальна роль, породжує і державу, яка виступає знаряддям
класового панування, а тому історичний розвиток веде до того, що суспільство з його базисними
економічними відносинами у підсумку розчиняє державу у собі [2].
У результаті аналізу теорій ГС можна дійти висновку, що сфера суспільно-державних відносин є
процесом взаємодії, а тому проблема дослідження повинна розв’язуватись виключно у межах
рівноправного зв’язку (ГС – держава – соціально-економічне зростання). З огляду на умови, яких
потребує інноваційний процес важливим є те, що ГС може бути сукупністю лише самостійних та
відповідальних громадян, а отже і інвесторів, які чітко усвідомлюють себе вільними, зокрема і у
фінансово-господарській діяльності. Враховуючи, що ГС не може бути відокремлене від держави, то її
вплив не повинен порушувати природні права інвестора.
Країни, які збудували ГС закріпили основні поняття на законодавчому рівні. В Україні основні
поняття і принципи партнерства між державою і ГС закладено у статтях Конституції [6], яка є гарантами
утворення усіх необхідних інститутів. Зокрема, до основних понять належать висновок про те, що: кожна
людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок
держави захищати життя людини (ст. 27); людина і її життя, здоров’я, честь, гідність, безпека є найвищою
цінністю, а права, свободи та гарантії визначають зміст діяльності держави (ст. 3); права і свободи людини
є невідчужуваними та непорушними (ст. 21), права і свободи людини не є вичерпними (ст. 22); кожна
людина має право на вільний розвиток своєї особистості, має обов’язки перед суспільством, в якому
забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23); громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24); кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28);
кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29); кожному гарантується
недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов тощо (стаття 30, 31).
Правову основу для регулювання діяльності громадянського суспільства в Україні утворюють
окремі закони та підзаконні акти, зокрема Закон України «Про об’єднання громадян», «Про політичні
партії в Україні», «Про звернення громадян», «Про органи самоорганізації населення», «Про
благодійництво та благодійні організації» тощо.
Щодо існуючих понять, змісту і структури ГС, то існує велика кількість робіт як іноземних, так і
вітчизняних науковців. Зокрема, автори першого в Україні «Політологічного словника» визначили ГС як
сукупність неполітичних відносин (економічних, національних, моральних тощо), галузь спонтанного
самовиявлення інтересів вільних індивідів та їх асоціацій [7]. Таке визначення чітко пов’язує ГС з
державою, на плечі якої покладається, у якості службового обов’язку, захист своїх громадян і ефективне,
цивілізоване регулювання їх життєдіяльністю. Водночас експерти пов’язують існування великої кількості
визначень ГС, як певного типу суспільної організації, із самою природою явища, з тим, що даний термін
входить до інструментарію різних наук про суспільство (історії, політології, соціальної філософії, соціології),
що і накладає свій відбиток, особливо з урахуванням наявності у науках різних традицій [8].
Можна навести інші приклади визначення ГС, зокрема, що це:
− система забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і
передачі від покоління до покоління, через самостійні і незалежні від держави громадські інститути, які
мають забезпечити умови самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації їх інтересів [7];
− стійка система горизонтальних соціальних зв’язків, суспільно-політичних орієнтацій і норм
суспільної поведінки, що виростає безпосередньо з відносин власності, але не зводиться до них [8].
Е. Шил, у роботі «Суспільство і суспільства: макросоціологічний підхід» визначив ГС як частину
суспільства відокремленої і незалежної від держави, яке забезпечує права індивідів, зокрема право
власності, і яке є сукупністю багатьох незалежних економічних одиниць, що діють незалежно від
держави і конкурують [2], а Д. Штюдеманн визначив, що ГС позначає основний принцип демократії, а
держава і суспільство є співтовариством зрілих громадян, котрі самі спільно визначають свою долю
[9]. Отже, для більшості країн ГС є складовою частиною діючої демократії.
Ще одним спільним і надзвичайно актуальним аспектом є питання культури, для науковотехнологічної діяльності – інноваційної, для суспільної – політичної. В обох випадках абсолютно
необхідною умовою є визрівання громадянина, формування його політичної, правової та інноваційної
культури.
Як зазначив Е. Геллнер, люди не можуть просто обрати собі суспільство, адже вони самі є
продуктом культури, вони формуються всередині культури. За Геллнером, пiдставою для розвитку ГС
є економiчна свобода, найпростiша форма поєднання полiтичної централізації з економiчним
плюралiзмом [10].
Разом з тим історично у розвинених країнах сформувались і межі ГС. У Німеччині з погляду Д.
Штюдеманна вільний демократичний лад утворює як основу, так і межі всієї громадської діяльності,
зокрема, стаття 9 Конституції ФРН водночас, як гарантує громадянам права, так і у пункті 2 обмежує їх
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(забороняє об’єднання, діяльність яких спрямована проти конституційного ладу чи проти ідеї
взаєморозуміння народів). На думку Д. Штюдеманна ознакою правової держави є пильність і здатність
захищатися, адже млява позиція щодо екстремістських течій призводить до занепаду демократії [11].
Отже, на сучасному етапі формування ГС в Україні, необхідно розглядати не стільки рівень
розвиненості інститутів ГС, скільки стан громадянської культури та рівень громадянської активності. Дана
теза набуває актуальності разом з поглибленням розділу між економічною основою ГС (поява нових форм
власності, домінування соціального капіталу, розгалуження інноваційної інфраструктури, регулюванням
науково-технологічної активності) і політичною (вільний доступ до участі у державних і громадських
справах, унеможливлення дискримінації за ознаками, законодавчий захист особистості тощо).
Також треба зазначити, що в Україні наявні ознаки ГС, які спричиняються діяльністю об’єднань
громадян, засобів масової інформації, та рівнем громадської активності населення. Важливо, що
громадські інститути намагаються виконувати роль необхідної зв’язки у встановленні партнерських
відносин та створенні правової держави. В Україні діє понад 10 тисяч громадських організацій з різним
статусом, які охоплюють своєю діяльністю широкі сфери життя, проте перед ними стоять проблеми,
серед яких найбільш складними і такими, що заважають виконувати свої функції, є відсутність масової
підтримки, обмеженість у ресурсах, кадрове питання [12].
Визначаючи концептуальні підходи до утворення партнерських відносин між ГС і державою, які
утворюють передумови для соціально-економічного зростання, можна зупинитись на таких аспектах, як:
− багатоманітність (існування різних форм громадянських організацій);
− соціальне партнерство (взаємодія між владою, суб’єктами господарської діяльності та
громадянськими інститутами);
− баланс інтересів держави та громадянських організацій;
− відповідальність (публічне звітування про діяльність громадянських організацій, органів
влади);
− мінімізація невтручання держави у роботу громадських організацій;
− максимізація інформованості (насиченість та відкритість доступу до усієї офіційної державної
інформації);
− мобільність та толерантність у відносинах.
Роль громадських організацій у створенні сприятливого клімату та появі науково-технологічного
та соіцально-економічного прогресу явно недооцінено. Разом з цим, перед інститутами
громадянського суспільства стоїть проблема підняття на новий щабель розвитку та виконання ними
функцій мотиватора покращення рівня цивілізованості країни. Проте, це вимагає вирішення ряду
специфічних проблем, зокрема: слабкість кадрового потенціалу (недостатність професіоналів високої
кваліфікації); недостатність незалежного фінансування (пошук коштів штовхає організації на
зближення з бізнесом або державою); нерозвиненість горизонтальних зв’язків (обмін інформацією,
спільні заходи); створення громадських організацій під окрему політичну силу; малий рівень впливу на
рішення урядових установ, місцевих органів влади тощо.
Зважаючи на окремі експертні оцінки [12, 13], можна виділити загальні проблеми, які стримують
процес встановлення ГС в Україні, а саме: формальність соціального статусу держави (різниця між
законом і реальністю); домінування олігархії; несприйняття державними органами влади громадських
організацій, як рівних партнерів у проведенні державної політики тощо.
Отже, процес формування ГС в Україні має свої національні особливості, а період турбулентних
економічних трансформацій переформатував існуючу реальність настільки, що виникли нові
проблеми, які раніше не мали місця. Проте у житті ГС і держави завжди буде місце об’єднюючим
факторам, а виважена внутрішня політика перебудови всієї економіки, реформування ролі державних
органів влади та демократизація повинні дати позитивні результаті.
Важливо і те, що ряд проблем універсальні для більшості країн, отже має місце світовий досвід.
З огляду іноземних концепцій [15-19], до першочергових завдань, які вимагають практичного, а не
декларативного вирішення належать: 1) втілення принципів верховенства права; 2) автономність
громадянських інститутів; 3) популяризація громадських ініціатив; 4) впровадження стандартів
світового рівня комунікації між учасниками ГС та державою; 5) становлення незалежного, не
рецензованого інформаційного суспільства; 6) формування доброзичливої, партнерської
комунікативної культури.
Отже, пріоритетним є удосконалення існуючих законодавчих актів про засади державної
комунікативної політики, зокрема, удосконалення вітчизняної нормативно-правової бази у питанні
спрощеннь процедур реєстрації та виконання основних функцій громадянськими організаціями,
законодавчого закріплення умов фінансової підтримки громадських інститутів з боку фізичних осіб,
імплементація діючих міжнародних стандартів з підтримки ГС в Україні.
Ефектами від реалізація концептуальних основ процесу партнерства між державою і ГС в
Україні повинно стати: 1) зміцнення рівня демократичного розвитку і створення умов для ефективної
науково-технологічної діяльності та відповідного соціально-економічного розвитку; 2) перетворення
громадянських інститутів на інструмент контролю за державною, зокрема і науково-технологічною
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політикою; 3) підвищення авторитету громадянських організацій серед громади; 4) забезпеченням
інформованості суспільства, реалізації конституційного права громадян на отримання необхідної
інформації від органів влади та участь в державному управлінні; 5) підвищення рівня довіри до органів
державної влади в Україні, покращення міжнародного іміджу країни.
Таким чином, за результатами аналізу можна узагальнити, що питання становлення
партнерських стосунків між державою і ГС в Україні юридично закріплено як пріоритет. Водночас,
найбільшими проблемами є надмірна політизація діючих суб’єктів громадянського суспільства та їх
перебування у стані фінансової залежності від окремих політичних сил. Складною проблемою
залишається бюрократія і корупція, які унеможливлюють через концентрацію у собі державних і
громадянських функцій ефективний розвиток ГС в Україні. Проблему складає і домінування думки
(населення) про те, що держава повинна дбати про добробут кожного та відсутність масштабного
розуміння того, що це можливо лише за умови активної участі громадян у житті країни.
Розширено поняття партнерських стосунків між державою і ГС та перелік державних і
громадських інтересів, сформульовано шляхи їх досягнення. У концептуальних засадах акцентовано
увагу на соціальній інтеграції, як елементі, якого не можна позбутись. Підтверджено, що ГС утілює
інтереси громадян через власні структурні елементи, які, утворюючи взаємодію з державними
органами влади, виступаючи комунікаторами, повинні мати якості доброзичливого партнера.
Аналіз існуючих концепцій показав, що як будь-яка система, яка вимагає рівноваги, мотивом
трансформаційно-інтеграційних процесів у суспільстві є бажання до виживання, отримання гарантій
безпеки, роботи тощо, проте засоби консолідації держави і ГС інколи протилежного напрямку дії.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, процес становлення України, як
демократичної держави, не тільки за основними положеннями та статтями Конституції, але в
реальності триває. Важливо, щоб існуючі наробки минулих періодів у напрямі створення
громадянського суспільства в Україні не було втрачено, адже соціально-економічна складова, а ще
більше науково-технологічна та інноваційна діяльність дуже швидко реагують на різні види
розбалансувань та утисків. Погіршення умов існування ГС дуже швидко впливає на головних суб’єктів
економіки, особливо якщо це іноземні та високотехнологічні компанії.
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Анотація
У статті досліджено теоретичні та практичні особливості процесу утворення
партнерських стосунків між державою і громадським суспільством в Україні. Розглянуто
філософсько-історичні та соціокультурні аспекти існування соціальної держави, її ролі у
формуванні суспільного контракту. Визначено наявні сучасні позитивні та негативні сторони у
процесі створення таких відносин в Україні, розроблено концептуальні підходи до утворення таких
відносин, як передумови науково-технологічного та соціально-економічного прогресу.
Ключові слова: громадське суспільство, держава, партнерство, науково-технологічна
діяльність, соціально-економічний прогрес.
Аннотация
В статье исследованы теоретические и практические особенности процесса образования
партнерских отношений между государством и гражданским обществом в Украине. Рассмотрены
философско-исторические и социокультурные аспекты существования социального государства,
его роли в формировании общественного контракта. Определены современные положительные и
отрицательные стороны в процессе создания таких отношений в Украине, разработаны
концептуальные подходы к образованию таких отношений, как предпосылки научнотехнологического и социально-экономического прогресса.
Ключевые
слова:
гражданское
общество,
государство,
партнерство,
научнотехнологическая деятельность, социально-экономический прогресс.
Annotation
The article examines the theoretical and practical features of the process of formation of partnerships
between government and civil society in Ukraine. Considered the philosophical, historical and socio-cultural
aspects of the existence of the welfare state and its role in shaping the social contract. Detected available
modern positive and negative aspects in the process of establishing such relations in Ukraine and
conceptual approaches to the formation of such a relationship as a precondition of scientific, technological
and socio-economic progress
Key words: of Civil Society, State, partnership, scientific and technological activities, socio-economic
progress.
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ВАЖЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ОПТИМАЛЬНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Величина та характерні особливості реалізації трансформаційних
перетворень в системі національного господарства спричиняють хвилю структурних всеохоплюючих
змін та зумовлюють необхідність впровадження прогресивних регіональних форм господарювання й
реалізацію оптимальних заходів з управління, керування та адміністрування високоефективного
розвитку регіональних структур. Управління соціально-економічними процесами в контексті
поглиблення регіоналізації набувають все більшої актуальності та спонукають до необхідності
формування механізму управління регіональним розвитком, враховуючи взаємозв’язок та
взаємозалежність розвитку регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях питань управління регіональним
розвитком виділяються різні пріоритетні напрями регіональної політики, що, як правило, відповідають
певному сценарію розвитку. В розрізі вивчення даної проблематики, особливої уваги заслуговують
роботи таких учених-регіоналістів, як: О. М. Алимова, В. М. Геєця, М. І. Долішнього, С. І. Дорогунцова,
Т. А. Заяц, А. Г. Мазура, М. І. Фащевського, Л. Г. Чернюк, М. Г. Чумаченка та ін. Незважаючи на
великий обсяг вітчизняних досліджень формування й реалізації структурної політики на різних рівнях
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управління, наукова розробленість питання не вичерпана. Зокрема, потребує ґрунтовного вивчення
проблема узгодження заходів регіональної структурної політики по рівнях управління, узгодження
інтересів влади, бізнесу й населення в рамках реалізації регіональної структурної політики та ін.
Постановка завдання. Метою статті є визначення основ формування якісно нової системи
управління регіональним розвитком. В межах заданої мети, завданням виступає формування дієвого
механізму регіональної структурної політики, спроможного об’єднати можливості вертикальної та
горизонтальної інтеграції, спрямовані на збалансований просторовий соціально-економічний розвиток
економіки країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «регіональне управління» поєднує в собі
основні функції управлінського процесу, а саме – планування, регулювання, контроль в розрізі
створення концепції та соціально-економічного прогнозування розвитку регіональних структур,
особливостями яких є територіальна відособленість та єдина програма соціально-економічного
розвитку. У практичному розумінні регіональне управління – це насамперед координація місцевими
органами управління відтворювальних процесів у регіоні з метою досягнення їх збалансованого
розвитку, де регіон розглядається як цілісний та складний взаємопов’язаний механізм із певними
економічними, політичними, екологічними та соціальними процесами.
Розмежування фінансових та економічних функцій між відповідними управлінськими рівнями,
законодавче визначення відповідальності та повноважень є необхідним інструментом формування
механізму регіонального розвитку.
Удосконалення управління регіональним розвитком, яке направлене на здійснення
трансформаційних процесів в соціально-економічних системах неможливе без врахування
регіонального потенціалу та існуючих резервів територій, ринкових механізмів господарювання, що
сприятиме гармонізації просторової організації та регіонального розвитку країни. Регулювання
регіонального економічного розвитку активізує господарську діяльність у регіонах за рахунок
запровадження нових виробничих відносин і поліпшення використання природно-ресурсного та
економічного потенціалу, створення умов для поглиблення спеціалізації регіонів, прискореного
розвитку прогресивних галузей економіки, залучення іноземного капіталу в регіони з
найсприятливішими умовами [1, с. 214].
Система управління регіональним розвитком має потрійну основу. По-перше, регіональна
система – це об’єкт управління, коли держава реалізує загальнонаціональні інтереси відносно
регіонів. Зовнішнє управління визначає державну стратегію територіального розвитку країни, що дає
регіонам необхідні орієнтири стосовно існуючих тенденцій та необхідних кількісних параметрів
соціально-економічного розвитку, свого місця в міжрегіональному поділі праці. Державна регіональна
політика та регіональна політика на місцях повинна будуватися на балансі інтересів держави й
регіонів та забезпечувати її ефективність [2, c. 162].
По-друге, регіональна система – це суб’єкт управління, тому регіон, як провідник і повноправний
учасник державної регіональної політики, реалізує власні регіональні інтереси, погоджені із
загальнодержавною стратегією розвитку. По-третє, регіональна система – це ще й суб’єкт
самоврядування, коли, крім реалізації загальноекономічного, загальносоціального та інших видів
потенціалу регіону як елементу глобальної системи «держава», відбувається реалізація
внутрішньорегіонального потенціалу. Невипадково окремим напрямом сучасних регіональних
досліджень виділяється інституціональний підхід до характеристики регіонального розвитку.
Пріоритетним є підвищення дієздатності політики регіональних органів влади, що сприяє подальшому
розвитку економіки регіону. У сучасних теоріях, концепціях регіональної суб’єктності регіон виступає як
суб’єкт економічних відносин, носій особливих економічних інтересів.
Сучасні завдання розвитку національної економіки потребують не тільки відповідальності
держави за забезпечення збалансованого просторового розвитку економіки країни, а й формування
ефективної взаємодії різних рівнів влади в рамках регіональної політики [3, c. 92].
Складність формування сучасної регіональної політики зумовлена тим, що, крім завдань
просторового розвитку економіки країни, існує ще й ряд галузевих перетворень (у галузях економіки й
соціальної сфери), що мають яскраво виражений регіональний аспект [4, c. 309]. Так, наприклад,
ефективність реалізації національних проектів держави одночасно значною мірою впливає на рівень
розвитку різних регіонів країни. І тоді регіональна політика повинна бути орієнтована не тільки на
забезпечення ефективної взаємодії різних рівнів влади (вертикальна інтеграція), але й також на
узгодження так званих «галузевих політик» на рівні окремого регіону (горизонтальна інтеграція).
Вертикальна і горизонтальна інтеграція діяльності різних суб’єктів управління на рівні окремого
регіону в умовах обмеженості ресурсів конкретної території потребує ранжування різних напрямів
регіональної політики й вибору серед них пріоритетних, які здатні синтезувати й систематизувати
різноспрямовані економічні інтереси.
У цілому під регіональною структурною політикою розуміється система соціально-економічних
цілей та засобів їх досягнення, що взаємопов’язані, взаємоузгоджені між суб’єктами управління
регіональним розвитком (державними та регіональними органами влади, органами місцевого
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самоврядування, міжрегіональними асоціаціями, бізнесом) у рамках структурної диверсифікації
економіки регіону та ініціюються органами регіональної влади [5, c. 98].
Метою регіональної структурної політики є створення умов для успішного входження в ринок усіх
зацікавлених суб’єктів підприємництва з урахуванням територіальної й економічної специфіки регіону,
стратегічних напрямів структурної перебудови економіки регіонів [6, c. 155].
Формування регіональної структурної політики можливе за умови створення дієвого механізму її
реалізації. Механізм реалізації структурної політики, в авторському розумінні, включає набір або
сукупність організаційних, економічних, нормативно-правових інструментів, засобів і дій, що
визначають економічні процеси реформування соціально-економічної системи та забезпечують
реалізацію структурної політики регіону (рис. 1).
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Цілі та задачі структурної політики регіону
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Інструменти
реалізації структурної
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Моніторинг реалізації структурної політики регіону

Рис. 1. Механізм реалізації структурної політики регіону
Найдоцільніше використовувати такі інструменти реалізації структурної політики в регіоні, роль і
значення яких на певних етапах модернізації економіки можуть істотно змінюватися: податкові інструменти
(встановлення податкових платежів і податкових пільг, які визначають податкову систему регіону і режим
оподаткування господарської діяльності); бюджетні інструменти; цінові інструменти; інвестиційні
інструменти (заходи підтримки інвестиційної активності суб’єктів господарювання, критерії і методи
розподілу бюджетних капіталовкладень); інноваційні інструменти (програми впровадження науковотехнічних досягнень у територіально-галузеву господарську систему регіону); грошово-кредитні
інструменти; інституційні інструменти (методи і форми приватизації і реорганізації відносин власності,
управління державною власністю, взаємодії з приватним сектором економіки регіону); законодавчі
інструменти (заходи, що регламентують нормативно-правові відносини органів влади і бізнесу);
маркетингові інструменти (створення нових і посилення наявних переваг для залучення в регіон
економічних агентів, здатних підвищити добробут жителів регіону, досягнення конкурентного успіху і
соціально-економічних цілей регіону); екологічні інструменти (збереження і поліпшення природноресурсного потенціалу, зниження рівня забруднення територій, створення екологічно чистих виробництв)
[7, c. 110; 8, c. 98-101].
Стратегічними завданнями регіональної структурної політики є: визначення регіональних
переваг економічного і соціального розвитку, які повинні враховуватися при реалізації інноваційної,
інвестиційної і зовнішньоекономічної політики держави; формування стійкої господарської системи, що
забезпечує інноваційну, конкурентоспроможну економіку регіону; реалізація державних і регіональних
програм в умовах взаємної участі приватних інвесторів і державних вкладень; визначення системи
ефективних інструментів формування стійкої економічної системи регіону.
Структурна політика регіону реалізується через систему взаємодій органів державного
управління, бізнесу і співтовариства, що забезпечують реформування і модернізацію економічної
системи на інноваційній основі.
Інститути управління, виражаючи інтереси розвитку економічного потенціалу регіону, підвищення
рівня добробуту населення спільно з науково-освітніми установами визначають стратегічні орієнтири
структурно-інноваційної політики і через законодавчі, фінансові інститути з урахуванням інтересів бізнесу і
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співтовариства інвестують розробку та впровадження інноваційних технологій в пріоритетні напрями
соціально-економічного розвитку. Бізнес розвиває інтегровану економіку, забезпечує випуск
конкурентоспроможної продукції і послуг для задоволення попиту різних споживачів, одночасно формуючи
стійку бюджетну складову регіону. Для стимулювання інноваційної активності бізнесу органи управління
через відповідні інститути формують ефективну фінансово-кредитну і податкову політику, що забезпечує
розвиток економіки на основі інноваційних програм і масштабних інвестицій.
Висновки з проведеного дослідження. Регіональна економіка функціонує під впливом
різноспрямованих сил та інтересів, при цьому результативний вектор розвитку регіональної економіки
та структурної політики формується в умовах невизначеності. В сучасних умовах розвитку
регіональних соціально-економічних систем особливого значення набуває формування і реалізація
ефективного організаційно-економічного механізму управління структурними зрушеннями на
регіональному
рівні.
Таким
чином,
реалізація
регіональної
структурної
політики
як
системоутворювального напрямку державного управління регіональним розвитком пов’язана зі
значними змінами в діючій системі регіонального управління, зі структурною перебудовою
управлінського апарату, з необхідністю подолання організаційних, фінансових, соціальних,
психологічних та інших бар’єрів. Реалізація механізму структурної політики дасть змогу задіяти
стратегічно важливий інструмент підвищення ефективності економіки регіонів на основі її структурної
збалансованості і результативного використання конкурентних переваг регіону, що видається
особливо важливим і своєчасним в умовах посилення регіональної складової національної економіки.
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Анотація
В даній статті запропоновано підходи до формування дієвого механізму регіональної
структурної політики, спроможного об’єднати можливості вертикальної та горизонтальної
інтеграції, спрямовані на збалансований просторовий соціально-економічний розвиток економіки
країни.
Ключові слова: регіональний розвиток, регіональна система, структурна політика,
управління регіональним розвитком.
Аннотация
В данной статье предложены подходы к формированию действенного механизма
региональной структурной политики, способного объединить возможности вертикальной и
горизонтальной интеграции, направленные на сбалансированное пространственное социальноэкономическое развитие экономики страны.
Ключевые слова: региональное развитие, региональная система, структурная политика,
управление региональным развитием.
Аnnotation
In this article offered approach to forming of effective mechanism of regional structural policy, able to
unite possibilities of vertical and horizontal integration, economies of country directed on the balanced spatial
socio-economic development.
Key words: regional development, regional system, structural policy, management regional
development.
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Інноваційний розвиток завжди був тією рушійною силою, яка надавала
певного змісту господарській діяльності людини, визначала характер економічного зростання і ступінь
розвитку економіки. Поступове підвищення ролі переважно інтелектуальної, творчої, складної
компоненти змісту праці порівняно з переважно фізичною, рутинною, простою шляхом появи новинок
та їхнім застосуванням у господарській діяльності сприяло поглибленню спеціалізації виробництва,
зростанню рівня продуктивності праці, створенню певного соціального ефекту й підвищенню статусу
людини в економічній системі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інноваційного розвитку вивчали такі
науковці, як Л. Антонюк [1], В. Белінська [4], А. Гриньов [2], О. Денис [5], М. Денисенко [3], А. Землянкін
[1], С. Ілляшенко [3], Г. Ільїна [1], Н. Орлова [1], М. Пугачова [6], В. Рубан [3], Р. Фатхутдінов [8],
Л. Федулова [9], Т. Шира [10] та ін. Проте у більшості наукових досліджень мало уваги приділено
аналізу проблем інноваційної діяльності на рівні господарюючих суб’єктів у галузевому розрізі. Усе це
окреслює актуальність теми й зумовило вибір напряму дослідження.
Постановка завдання. Метою публікації є систематизація проблем інноваційного розвитку в
Тернопільській області та розробка шляхів активізації інноваційної діяльності на основі власного
соціологічного дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний розвиток, на нашу думку, – це
виникнення і поширення новинок, їхнє впровадження у господарську діяльність шляхом ресурснотехніко-технольоґічних, товарно-продуктових й організаційно-збутових нововведень, а також
скорочення термінів між появою чергових новинок і їхнім практичним застосуванням. Об’єктом
дослідження обрана економіка Тернопільської області, оскільки нами методом експертних оцінок
проведене анкетне соціологічне дослідження господарюючих суб’єктів регіону на предмет ступеня
інноваційного розвитку. Опитаних респондентів згруповано за галузевим критерієм наступним чином:
сільське господарство – 19 підприємств (або 24,13% від загальної кількості), добувна промисловість –
2 (2,54%), обробна промисловість (виробництво інвестиційних товарів) – 15 (19,0%), обробна
промисловість (виробництво товарів народного споживання) – 26 (32,8%), торгівля – 8 (10,1%), освіта
– 5 (6,3%), охорона здоров’я – 4 (5,08%).
Згідно даних нашого соціологічного опитування (табл. 1), економіка Тернопільської області
відзначається низьким рівнем інтелектуалізації праці.
Таблиця 1
Рівень практичного застосування нововведень в економіці Тернопільської області
1
(% опитаних респондентів)
Показник
Ресурсно-технікотехнологічні
нововведення
Товарно-продуктові
нововведення
Організаційнозбутові
нововведення

Дуже високий

Високий

Помірний

Низький

Дуже низький

0,0

3,9

33,8

53,2

9,1

0,0

2,6

42,9

49,3

5,2

0,0

2,6

49,3

42,9

5,2

Вкрай негативною ситуацію, за критерієм ресурсно-техніко-технологічних нововведень,
оцінюють підприємства обробної промисловості та сільського господарства (57-80% опитаних),
помірно негативною – суб’єкти добувної промисловості, торгівлі й охорони здоров’я (50% опитаних) і
помірною – заклади освіти (60% опитаних). Рівень товарно-продуктових нововведень також
характеризується низькою оцінкою респондентів. Але у порівнянні із попереднім параметром
спостерігаються позитивні зрушення. Так, найнижчі оцінки одержано, в основному, респондентами
добувної, обробної промисловості й торгівлі (62-100%), а помірні – сільськогосподарськими
підприємствами та закладами освіти і охорони здоров’я (57-80%). Ступінь організаційно-збутових
1

Примітка: усі цифрові матеріяли розраховано автором на основі власного соціологічного дослідження.
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нововведень можна вважати помірним. Негативним респонденти визнали стан інтелектуалізації праці
в обробній промисловості по виробництву інвестиційних товарів, у закладах торгівлі й у добувній
промисловості (50-66%). Опитані ж представники інших галузей здебільшого дали позитивні відгуки.
Таким чином, загальний рівень інноваційного розвитку в Тернопільській області на 50-55% слід
оцінювати як низький. Причиною цього є низка внутрішніх (рис. 1) і зовнішніх (рис. 2) гальмівних чинників.

Рис. 1. Внутрішні гальмівні чинники нововведень
Найвагомішим внутрішнім гальмівним чинником інноваційного розвитку є слабке фінансовоматеріальне забезпечення, що зачепило усіх без виключення респондентів (28-40% опитаних). Другий за
значимістю – це високий ступінь ризикованості й невизначеності, що є перешкодою для суб’єктів сільського
господарства, охорони здоров’я, добувної й обробної промисловості (20-46% опитаних). Третій – це
тривалий період очікування віддачі від нововведень, що стримує інноватизацію господарських процесів у
добувній, обробній промисловості й закладах торгівлі (20-33% опитаних). По-четверте,
низькокваліфікований персонал, який, на думку спеціалістів закладів охорони здоров’я, освіти, торгівлі,
підприємств обробної промисловості з виробництва інвестиційних товарів (14-20% опитаних), гальмує
поглиблення інтелектуалізації праці. П’ятий – це недостатня поінформованість про інтелектуальні новації,
що на думку експертів торгівельних компаній, закладів освіти й охорони здоров’я уповільнює інноваційний
розвиток (10-21% опитаних). Й останній – це ефект синергізму серед перелічених чинників.

Рис. 2. Зовнішні гальмівні чинники нововведень
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Найвпливовішим зовнішнім гальмівним чинником інноваційного розвитку є затяжні бюрократичні
процедури, що стримують інноваційну діяльність усіх респондентів (20-40% опитаних). Другий за
значимістю – це недосконалість вітчизняного законодавства стосовно інноваційної діяльності, що
впродовж другого десятиліття уповільнює прогрес науки і техніки на підприємствах обробної
промисловості, сільського господарства, в закладах охорони здоров’я і освіти (20-29% опитаних). По-третє,
низький попит на продукцію, який, на думку респондентів добувної промисловості, освіти, сільського
господарства, торгівлі й обробної промисловості з виготовлення товарів народного споживання,
перешкоджає запровадженню новацій (15-20% опитаних). По-четверте, відсутність здорового
конкурентного середовища, що перетворює інтелектуалізацію праці на малоефективний, а відтак і
незатребуваний інструмент господарської політики (9-20% опитаних). П’ятий – це недостатнє
інформаційне забезпечення, яке, за переконаннями експертів добувної промисловості, торгівельних
компаній та закладів освіти, практично унеможливлює застосування передового досвіду науки і техніки у
господарській діяльності (17-40% опитаних).
Окрім запропонованих варіантів відповідей, самі респонденти виділяють низку зовнішніх
гальмівних чинників інноваційного розвитку, а саме: недосконале податкове законодавство,
відсутність «правового поля» при захисті інтересів господарюючих суб’єктів, існуюча фіскальна
політика, відсутність державної підтримки і низька платоспроможність покупців.
Відтак, наведені внутрішні й зовнішні гальмівні чинники інтелектуалізації праці дозволяють
окреслити основні причини незатребуваності інноваційних проектів (рис. 3).

Рис. 3. Причини незатребуваності інноваційних проектів
Головною причиною незатребуваності інноваційних проектів є фінансова неспроможність, що
змушує понад 89% сільськогосподарських підприємств, понад 60% фірм обробної промисловості з
виготовлення товарів народного споживання і закладів освіти, 50% торгівельних компаній, суб’єктів
добувної промисловості й охорони здоров’я, а також 30% одиниць обробної промисловості з
виробництва інвестиційних товарів відмовлятися від новітніх технологій, консервуючи заяложеність
господарських процесів, зміцнюючи економічний регрес і пролонгуючи економічну деградацію.
Наступною перешкодою є адміністративно-бюрократичні процедури, що, в середньому, стоять на
заваді інноваційного розвитку кожного п’ятого господарюючого суб’єкта. Третя – це незнання про
існування інтелектуальних новинок, що на думку експертів обробної промисловості, закладів торгівлі й
охорони здоров’я, породжує і збільшує незатребуваність інноваційних проектів (13-25% опитаних).
Найменш значимими є незацікавленість місцевої влади, позаяк це не входить у коло її матеріальних
інтересів, та сукупна взаємопідсилююча дія усіх вищесказаних причин.
З метою активізації інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів необхідно:
а) розробити стратегію діяльності з орієнтацією виходу за межі власного локального чи
регіонального сектору, модернізувати ресурсно-техніко-технологічні, товарно-продуктові й
організаційно-збутові компоненти господарських процесів у відповідності до передового досвіду;
б) створити й розширити власний інноваційний фонд із тієї частки прибутку (підприємство) або
грошових надходжень (установа, організація), що одержана за рахунок поглиблення інтелектуалізації
праці;
в) посилити співпрацю у площині поглиблення інтелектуалізації праці із суб’єктами власної
галузі, суміжних та інших сфер економіки, науково-дослідними інституціями, креейтерськими
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агенціями, навчальними закладами із метою економії часу та ресурсів, мінімізації витрат,
корпоративної солідарності, розширення поля діяльності, максимізації прибутку, підвищення якості
результатів своєї діяльності, екологізації продукції, робочих місць і навколишнього середовища;
г) підвищити роль та значимість власного людського капіталу, відображаючи його повну вартість
у структурі активів підприємства, організації, установи;
ґ) активізувати творчо-пошукову, науково-технічну, науково-дослідну і дослідно-конструкторську
діяльність персоналу шляхом підвищення заробітної платні, її градації у відповідності від рівня
інноватизації, збільшення особистої свободи у здійсненні господарських процесів та операцій,
запровадження програми безперервної перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників «освіта
протягом життя», збільшення частки генератора-винахідника у премії за запатентований винахід,
сприяння участі в державних та міжнародних ґрантах.
Разом зі сказаним, необхідно налагодити запропонований респондентами інструментарій
активізації інноваційної діяльності. Серед основних інструментів респонденти виділяють: міцне
фінансово-матеріяльне забезпечення (39,2% опитаних), висококваліфікований персонал (32%) та
якісний менеджмент (26,4%). До додаткових експерти відносять такі як: довгострокові програми
діяльності фірм (0,8%), співпраця між фірмами окремих галузей (0,8%) і матеріальне заохочення
персоналу (0,8%).
Також респондентами запропонована система внутрішніх і зовнішніх стимулів нововведень у
господарську діяльність. До внутрішніх, експерти відносять такі як: розширення діяльності
(41,2% опитаних), максимізація прибутку (30,8%), суспільне визнання та самореалізація (14%), регіональне
чи галузеве лідерство (11,2%), створення нових робочих місць (0,7%), підвищення зарплати працівникам
(0,7%), довіра споживачів, населення (0,7%), організація і розвиток технопарків (0,7%).
Серед зовнішніх респонденти виділять такі як: державна фінансово-матеріяльна підтримка
(25,9% опитаних), високий попит на продукцію (24,05%), наявність здорового конкурентного
середовища (18,2%), зовнішньоекономічні зв’язки та можливість вийти на світовий ринок (16,25%),
державна інформаційна підтримка (9,75%), послаблення податкового тиску на бізнес (1,95%),
зацікавленість держави у розвитку національних товаровиробників (1,3%), стабільна кредитна
політика (0,65%), ріст економіки (0,65%), стабільність в країні (0,65%), страхова медицина (0,65%).
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, більшість респондентів визнали рівень
інноваційного розвитку в Тернопільській області низьким. Головними причинами цього, на їхню думку,
є слабке фінансово-матеріальне забезпечення, високий ступінь ризикованості й невизначеності,
тривалий період очікування віддачі від нововведень, затяжні бюрократичні процедури, недосконалість
вітчизняного законодавства стосовно інноваційної діяльності та низький попит на продукцію. З метою
активізації інноваційної діяльності потрібні добре продумані, цілеспрямовані та узгоджені дії держави і
приватного сектору.
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Анотація
У статті здійснено аналіз рівня інноваційного розвитку Тернопільської області. Розкрито й
систематизовано проблеми інноваційного розвитку. Запропоновано напрями активізації
інноваційної діяльності.
Ключові слова: Тернопільська область, економіка, інновації, проблеми інноваційного
розвитку, напрями активізації.
Аннотация
В статье проанализирован уровень инновационного развития Тернопольской области.
Раскрыты и систематизированы проблемы инновационного развития. Предложены направления
активизации инновационной деятельности.
Ключевые слова: Тернопольская область, экономика, инновации, проблемы инновационного
развития, направления активизации.
Annotation
The level of innovative development of the Ternopil region has been analyzed. The problems of
innovative development have been exposed and systematized. The ways of stimulation of innovative activity
have been offered.
Key words: Ternopol region, economics, innovation, the problems of innovative development,
directions of activization.

УДК 338.49
Іванова Н.В.,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту та ДУ,
Чернігівський державний технологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Інфраструктурна складова з точки зору забезпечення регіонального
розвитку є досить суперечливою категорією. Зважаючи на обслуговуючий характер, інфраструктурний
комплекс залежить від матеріального виробництва, а отже – і від рівня соціально-економічного розвитку
регіону. З іншої сторони – виробнича інфраструктура виступає вагомою передумовою зростання економіки
регіону, фактором формування сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності.
Безумовно,
концептуальна
модель
дослідження
взаємовпливу
регіонального
та
інфраструктурного розвитку потребує зосередження на інституціональних аспектах регулювання
виробничої інфраструктури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інституціональних аспектів перебудови
економічних систем присвячено праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: О. Амоші,
Д. Белла, С. Білої, М. Бутка, Т. Веблена, А. Гриценка, В. Гейця, Я. Жаліла, P. Коуза, Д. Львова,
Д. Норта, Дж. Ходжсона, А. Чухна та багатьох інших. Однак необхідно відмітити, що особливості
інституціональних аспектів процесів модернізації інфраструктурного потенціалу, особливо на
регіональному рівні, висвітлені не достатньо. Не знайшли належного методологічного обґрунтування і
механізми інституціональних трансформацій, недостатньо залучаються інституційні чинники впливу на
процеси відновлення інфраструктурної складової регіонального розвитку.
Постановка завдання. Дане дослідження має на меті теоретичне обґрунтування складу
інституціонального середовища модернізаційних процесів інфраструктурного комплексу та
формування практичних рекомендацій щодо забезпечення розвитку інфраструктурної складової на
регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний інфраструктурний розвиток
супроводжується не тільки економічними та технологічними трансформаціями, але й поглибленням
інституціональних протиріч. Відсутність адекватного викликам модернізаційної парадигми
інституціонального середовища обмежує можливості відновлювальних процесів у інфраструктурній
складовій регіону. Основними елементами даного середовища є інститути та інституції.
Категорія «інституція» трактується як «…установлення, звичай, порядок, прийнятий у
суспільстві» [1, c. 6]. «Інститут» – це створені людиною обмежуючі рамки, які організують
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взаємовідносини між ними [2, c. 17]. Інститути надають форму та логічну послідовність діяльності,
створюють умови для упорядкування дій, одночасно обмежуючи вибір альтернатив суб’єктів,
стримують їх діяльність та «формують механізми пристосування та нормативної узгодженості» [3,
c. 13]. Хоча, на думку Т. Веблена, межа між зазначеними категоріями умовна, а відмінності досить
розмиті [1, c. 6], очевидною є наявність між ними системи прямих та зворотних зв’язків.
В якості об’єкта дослідження ми визначимо модернізацію виробничої інфраструктури регіону, що
передбачає процеси модифікації, трансформації та відновлення. Зважаючи на специфіку системи
виробничої інфраструктури, суб’єктом виступає держава в особі владних органів, якій належить
особлива роль у визначенні правил розвитку системи та їх закріпленні, а також підприємницькі
структури. Саме держава через інститути намагається забезпечити стабільність встановлених
інституцій та надійність виконання зобов’язань всіх учасників процесу. Невід’ємною частиною
інституціонального середовища модернізації виробничої інфраструктури також виступають структурні
складові національної економіки (валютна, фіскальна, фінансова система, всі види ринків тощо) та
система громадянських інститутів (повага до закону і прав власності, ділова етика тощо) (рис. 1).
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Рис. 1. Склад інституціонального середовища модернізації регіональної інфраструктури
Джерело : розроблено автором за даними [4, с. 270]
Основними функціями, які виконують зазначені суб’єкти інституціонального середовища
модернізації виробничої інфраструктури, виступають: інформаційна, контролю та регулювання,
стимулювання, розвитку.
Таким чином, інституціональне середовище визначає умови модернізації виробничої
інфраструктури, формує «правила гри» для учасників процесу. Особлива роль у розробці та
закріпленні цих правил належить державі, яка визначає в тому числі й інституційні умови
відтворювальних
процесів.
Основною
інституцією
є
нормативно-правове
забезпечення
функціонування суб’єктів господарської діяльності. На сьогодні в Україні вже існує пакет законодавчих
актів у сфері інфраструктурного забезпечення матеріального виробництва, який ще потребує
доопрацювання та удосконалення. Складність їх узагальнення та узгодження пояснюється
специфікою множинності галузевого віднесення об’єктів виробничої інфраструктури.
Для стимулювання модернізаційних процесів інфраструктурного комплексу необхідно створити
також дієве організаційне забезпечення регулювання розвитку. По-перше, такими інститутами повинні
стати органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Причому останнім повинен
надаватись пріоритет, оскільки очевидним сьогодні стає перенесення акцентів з національного на
регіональний рівень. Так, В. Є. Воротін, узагальнюючи думку багатьох вчених, зазначає, що на сьогодні
інституціональні перетворення повинні орієнтуватись на розвиток локальних територіальних утворень [5,
c. 62], якими, власне і є мережі об’єктів виробничої інфраструктури регіону. По-друге, до вирішення
проблем розвитку виробничої інфраструктури повинні залучатися торгівельно-промислові палати, бізнесцентри, центри інноваційно-інвестиційного розвитку, організації, які спеціалізуються на поширенні нових
технологій, бізнес-інкубатори, венчурні фонди, регіональні інвестиційні компанії, технополіси тощо.
Довгий час сфера виробничих послуг була інвестиційно непривабливою для приватного бізнесу або
недосяжною, зважаючи на приналежність до природних монополій. Тому нагальною необхідністю політики
модернізації виробничої інфраструктури регіону є застосування економічних методів державного
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регулювання, орієнтованих на стимулювання інвестиційної та організаційної активності підприємців на
місцевому рівні. Наразі така можливість отримує відображення у поєднанні державних інтересів і важелів
впливу з приватним капіталом і інтелектуальним ресурсом на основі формування регіональних кластерів,
основним завданням яких є реалізація ефективного виробничого обслуговування промислових
підприємств, сільськогосподарських потреб та будівельних організацій регіону.
Виробнича інфраструктура є найбільш важливим довгостроковим об’єктом інвестування будьякої країни. Міркування раціональності та доцільності при відборі та реалізації таких капіталовкладень
визначає ефективність приватного бізнесу і перспективи національного економічного розвитку
протягом декількох десятиліть. Тому в процесі дослідження інвестування інфраструктурного розвитку,
перш за все, необхідно з’ясувати наступні питання:
1. Очікувані терміни прояву соціально-економічного ефекту від зазначених капіталовкладень.
Основною проблемою при залученні інфраструктурних інвестицій є наявність тривалого строку їх
окупності. Об’єктивно обумовленим у даному випадку є значний лаг між вкладеннями ресурсів та їх
віддачею. Саме тому при сполученні хвиль економічного та інфраструктурного розвитку
спостерігається їх неспівпадіння, що в деяких дослідженнях трактується як відсутність прямого зв’язку
між інфраструктурним розвитком та економічним ростом [6; 7; 8].
2. Склад суб’єктів, економічно зацікавлених у інфраструктурних інвестиціях. Оскільки виробнича
інфраструктура виступає елементом суспільного капіталу, то її призначення полягає насамперед у
максимальному задоволенні суспільних потреб. Це можливо лише в разі наявності єдиного
централізованого суб’єкту, який здійснює регулювання процесів проектування, фінансування,
будівництва, функціонування і експлуатаційного утримання інфраструктурних об’єктів. Таким
суб’єктом, безумовно, виступає держава, причому незалежно від форми контролю над
інфраструктурними елементами та приватним або державним характером інвестицій в їх розвиток.
Виходячи з окресленої вище проблематики, ідентифікуємо ключові питання, які потребують
державної підтримки та втручання у інфраструктурний розвиток [9]:
- співвідношення державного і приватного секторів;
- проблема фінансування, правильний вибір місцерозташування нових інфраструктурних
об’єктів;
- пріоритетність у розвитку певних секторів інфраструктури;
- раціональне співвідношення обсягів нового будівництва та реконструкції існуючих
інфраструктурних потужностей.
Розглядаючи проблему співвідношення внеску приватного та державного капіталу у розвиток
інфраструктурних об’єктів, зазначимо, що дискусії стовного цього питання продовжуються вже тривалий
час і обумовлені багатьма причинами. Інфраструктурні інвестиції історично розглядалися як сфера
державних інтересів, головним чином у зв’язку з необхідністю значних капіталовкладень. Однак з кінця
1970-х років усе більше уваги стало приділятися підвищенню ролі в цьому процесі приватного сектора.
Незважаючи на недоліки та складності реалізації централізованої моделі розвитку, більшість
існуючих інфраструктурних комплексів були побудовані на основі колективних інвестицій,
орієнтованих на суспільне благо. У ряді випадків це було досягнуто за рахунок стратегічного
об’єднання приватної власності та державного регулювання. Однак певні інфраструктурні об’єкти були
сформовані та профінансовані виключно державним ресурсом відповідно до вимог національної
безпеки та економічної конкурентоздатності.
По мірі того, як цільові державні кошти залишаються важливим каталізатором для розвитку
інфраструктури, ключовим критерієм обґрунтування довгострокових колективних інвестицій для спільної
громадської інфраструктури будуть слугувати напруженість у підприємницькому середовищі, пов’язана з
відсутністю належного виробничо-ділового обслуговування. Отже, цільові дослідження економіки
інфраструктури допоможуть сформулювати відповідну форму, фокус і обґрунтування для колективних
інвестицій в інфраструктурні проекти. Це буде доречно безпосередньо в галузях, де комерціалізація
результатів наукових досліджень є загальноприйнятою. Тому важливо вирішення наступних питань [9]:
- хто є «власником» та користувачем результатів спільних проектів;
- який механізм та принцип розподілу доходів від результатів такої роботи;
- як узгоджені права інтелектуальної власності на розробки, які були реалізовані комплексно у
державному та приватному секторі;
- які перспективи подальшого розвитку цих проектів намічаються.
Наступною складовою інституціональних засад модернізації виробничої інфраструктури є
відносини власності. Якщо на попередньому етапі становлення української економіки основною метою
було нагромадження критичної маси приватних господарюючих суб’єктів, то на сьогодні постає
завдання дотримання оптимального співвідношення форм власності та організаційних моделей
господарювання, в тому числі в інфраструктурному комплексі [4, с. 268].
Роль приватного сектора у фінансуванні та розвитку інфраструктури широко висвітлена в сучасній
науковій економічній літературі. Розповсюдженою є думка фахівців щодо доцільності пріоритету інвестицій
приватного сектора над державними, за винятком випадків «національної монополії». Не існує однієї
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універсальної ефективної системи регулювання структури власності для інфраструктурних проектів й
інвестицій. Оскільки наукова думка схиляється до переважної ролі приватного сектора, необхідні державні
організаційні структури, що займаються регулюванням участі приватного капіталу в інфраструктурних
інвестиціях, а також відповідний механізм, спрямований на його практичне регулювання. Це потрібно
насамперед для забезпечення конкурентного тиску на приватизовані інфраструктурні об’єкти, щоб
унеможливити просту заміну державної монополії на приватну [9].
Розвиток та активне впровадження державно-приватного партнерства в Україні (ДПП)
передбачено Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Окрім законів, окремі питання розвитку ДПП
регулюються постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, положеннями та наказами
центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Загалом лише на загальнодержавному рівні налічується кілька десятків
нормативних актів, що безпосередньо регулюють питання ДПП.
В 2011-2012 рр. Урядом України прийнято низку нормативних документів щодо методик і
процедур, пов’язаних із реалізацією ДПП. Розроблене нормативне забезпечення передбачає
проведення тривалого і громіздкого узгодження проекту з боку приватного партнеру, що однак не
гарантує йому дотримання іншою стороною (державою) виконання своїх зобов’язань. Згідно
затвердженого порядку, спочатку необхідно підписати контракт про ДПП та розпочати його реалізацію,
а вже потім держава прийматиме рішення про надання фінансової підтримки, що не відповідає
базовій сутності ДПП [10].
Висновки з проведеного дослідження. Досліджуючи інституціональне середовище
модернізаційних процесів інфраструктурної складової регіонального розвитку, виділимо наявність
двох суб’єктів трансформаційних змін – державу та підприємницькі структури. Слід відмітити, що
держава, формуючи нормативно-правове поле та використовуючи можливості бюджету, недостатньо
стимулює участь регіональної влади та активізує залучення підприємницького ресурсу у вирішенні
зазначених питань. Доцільно у такому контексті нами вважається звернутися до досвіду ЄС, де
пріоритетним є фінансування розвитку інфраструктури, яка формує єдиний територіальний простір і
сприяє активізації підприємницької діяльності на регіональному рівні, в тому числі в напрямку
залучення зовнішнього капіталу.
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забезпечення розвитку інфраструктурної складової на регіональному рівні.
Ключові слова: модернізація, виробнича інфраструктура, інституція, інститут,
інституціональне середовище, державно-приватне партнерство.
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Аннотация
В статье теоретически обоснован состав институциональной среды модернизационных
процессов инфраструктурного комплекса. Сформированы практические рекомендации по
обеспечению развития инфраструктурной составляющей на региональном уровне.
Ключевые слова: модернизация, производственная инфраструктура, институция,
институт, институциональная среда, государственно-частное партнерство.
Annotation
The article theoretically sound structure of the institutional environment of modernization processes.
Infrastructure complex formed practical guidance for the development of the infrastructure component on the
regional level.
Key words: modernization, industrial infrastructure, institution, institutional environment, public-private
partnerships.
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
Постановка проблеми. Сучасні тенденції економічного розвитку постійно диктують нові
вимоги до системи державного регулювання якості життя, що обумовлено багатогранною специфікою
основних її складових, зокрема економічного механізму такої системи, який під впливом зовнішніх
чинників змушений адаптуватись до сучасних умов, що проявляється через зміну та удосконалення
економічного механізму регулювання зайнятості, освіти, охорони здоров’я, оплати праці, доходів
населення та соціального захисту населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування та використання
економічних механізмів з позиції їх впливу на економічний та суспільний розвиток розглянуті в працях
як вітчизняних, так і зарубіжних економістів, зокрема: Г. Адамса, Е. Аткінсона, П. Годме,
П. Самуельсона, Дж. Стігліца, К. Шоупа, О. Ватаманюка, Н. Дорофеевої, С. Панчишина, Т. Кізими,
С. Юрія та інших. У той же час багато питань залишається нерозкритими і потребують поглиблення
розробки теоретичних і методологічних аспектів щодо удосконалення економічних механізмів в
контексті регулювання якості життя населення та комплексного застосування економічних механізмів
регулювання якості життя.
Постановка завдання. Метою цієї статті є обгрунтування рекомендацій щодо підвищення
ефективності економічних інструментів регулювання якості життя населення шляхом удосконалення
перспективних напрямків економічного механізму державного регулювання якості життя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний механізм державного регулювання
якості життя на сьогодні представлений розпорошеними в різних нормативно-правових актах
економічними інструментами та характеризується недостатністю дієвих засобів, які б стимулювали
ефективне використання коштів державного та місцевих бюджетів на фінансування цілей якості життя, що,
в свою чергу ускладнює результативність функціонування такого механізму в цілому. Тому доцільним
видається виокремлення рекомендацій щодо удосконалення економічного регулювання якості життя за
основними елементами державного регулювання якості життя, зокрема: зайнятість, освіта, охорона
здоров’я, оплата праці, доходів населення та соціального захисту населення [3; 5; 6; 8].
Одним із перспективних шляхів удосконалення економічного механізму регулювання зайнятості
населення має бути стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, який повинен
ґрунтуватися на наданні пільг у формі звільнення від сплати будь-яких нарахувань на фонд заробітної
плати та на нові робочі місця, окрім відрахувань до Пенсійного фонду України на один рік.
Організаційно це механізм може бути представлений наступним чином: 1) Для отримання зазначених
пільг підприємствам необхідно: зареєструвати у центрах зайнятості кількість діючих робочих місць за
останні шість місяців, подати заявку до центру зайнятості з інформацією про створення нового
робочого місця і повною його характеристикою. Передбачивши, що пільги в оподаткуванні почнуть
діяти з першого дня заповнення оголошеної вакансії; 2) У разі скорочення робочих місць,
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підприємство повинне у 10-денний термін повідомити центр зайнятості та отримати документ з
пільговим оподаткуванням, який на кількість скорочених робочих місць зменшує пільги. Після
закінчення пільгового періоду (1 року) підприємство припиняє використовувати пільгове
оподаткування та реєструє у центрі зайнятості нову кількість робочих місць.
Наступним перспективним напрямком удосконалення економічного механізму регулювання системи
вищої освіти в Україні повинно стати спільне фінансування професійної освіти з боку держави, приватних
організацій, сімей, осіб, що навчаються, спонсорів, донорських і благодійних організацій за участі
некомерційних структур, суть якого полягає у зміні механізмів фінансування через більше залучення
споживачів освітніх послуг у процес взаємодії між державою та освітнім закладом. Основою
запропонованої моделі спільного фінансування повинна стати дієва система освітнього кредитування, яка
об’єднуватиме освітні кредити трьох видів: за участю держави; приватними банками на комерційній основі;
безпосередньо сферою вищої школи. Кожен із запропонованих видів кредитування має свою специфіку.
Освітні кредити, що надаватимуться за участю держави, повинні забезпечувати державне замовлення і
використовуватись як інструмент соціальної політики. Головним пріоритетом у цьому випадку є
підвищення доступності професійної освіти. Банківські кредити для здобуття освіти мають бути спрямовані
на одержання прибутку банківської установи в майбутньому. У сфері вищої освіти кредити можуть
генеруватись навчальними закладами і бути спрямовані на підвищення якості навчання [4, 59].
Для створення в Україні дієвої системи пільгового державного освітнього кредитування фізичних
осіб доцільно розробити Державну цільову комплексу програму «Пільгове освітнє кредитування» та
прийняття, відповідно, Закону України «Про пільгове кредитування громадян для здобуття вищої освіти».
Поряд із запровадженням освітнього кредитування, ще одним із перспективних напрямків
удосконалення економічного механізму регулювання системи вищої освіти в Україні можуть стати
освітні ваучери. В економічній літературі існує декілька тлумачень поняття «освітній ваучер» [1; 2; 4],
найбільш вдалим з яких є визначення О.О. Романовського: «освітній ваучер – це сертифікат, який
засвідчує право його власника на отримання освітньої послуги на визначену суму для здобуття
певного обсягу знань із обраної спеціальності (професії) з подальшим присвоєнням (або ні)
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (за результатами складання екзаменів, іспитів,
тестування). Ваучери можуть випускатися вищими навчальними закладами (ВНЗ) будь-якої форми
власності (в межах, визначених ліцензіями спеціальностей, і обсягу набору студентів) і
реалізовуватися державним (за бюджетні або позабюджетні кошти), муніципальним і приватним
структурам (юридичним і фізичним особам)» [9].
Для запровадження практики ваучерних програм у вищій освіті України всі ліцензовані і
акредитовані ВНЗ різних форм власності повинні випускати певну кількість ваучерів, що не перевищує
кількості місць для навчання в них, тобто не більше від ліцензованого обсягу набору абітурієнтів. Частина
ваучерів може бути закуплена за держзамовленням, іншу частину може придбати Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України для підготовки фахівців: з гостродефіцитних, з не дуже популярних, але
важливих для держави (регіону, області, міста) спеціальностей (професій) із наданням можливості
абітурієнтам самостійно обирати для навчання ВНЗ; з популярних спеціальностей (професій) – для
абітурієнтів з багатодітних і малозабезпечених родин та пільгових категорій.
Перспективним напрямком удосконалення економічного механізму регулювання охорони
здоров’я є перехід до багатоканальної бюджетно-страхової системи фінансування, загальне
управління якою доцільно покласти на Фонд медичного страхування України, який повинен
здійснювати збір, акумуляцію та облік страхових внесків, забезпечувати своєчасну і в повному обсязі
оплату медичних послуг, наданих застрахованим, здійснювати контроль за наданням медичних послуг
застрахованим та цільовим використанням коштів обов’язкового соціального медичного страхування.
Джерелами формування коштів Фонду обов’язкового медичного страхування України повинні
стати: страхові внески на обов’язкове соціальне медичне страхування; інвестиційний дохід від
інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Фонду обов’язкового медичного
страхування України; кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Фонду
обов’язкового медичного страхування України; суми від фінансових санкцій; благодійні та добровільні
внески юридичних та фізичних осіб; інші надходження відповідно до законодавства.
Практична реалізація системи обов’язкового соціального медичного страхування також повинна
базуватись на основі відповідної програми, яка визначатиме основні засади надання медичних послуг
(товарів, робіт) застрахованим особам у системі обов’язкового соціального медичного страхування та
містити перелік видів медичної допомоги застрахованим особам на здоров’язберігаючому рівні;
порядок застосування фінансових санкцій до платників страхових внесків; порядок відшкодування
витрат, пов’язаних з лікуванням застрахованих осіб; умови реалізації прав громадян на отримання
якісної, доступної та своєчасної медичної допомоги.
У механізмі реалізації системи обов’язкового соціального медичного страхування необхідно
передбачити страхові внески та страхові виплати. Розмір страхових внесків, порядок їх нарахування,
відрахування та сплати, а також розмір фінансових санкцій та порядок їх сплати мають розроблятися
Фондом медичного страхування України та центральним органом виконавчої влади у сфері охорони
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здоров’я та на поточний рік.
Обов’язкові страхові внески у системі обов’язкового соціального медичного страхування повинні
реалізуватись у вигляді: нарахувань на фонд оплати праці та встановлюватись у відсотках до
фактичних доходів громадян; сплати фіксованого страхового тарифу; відрахувань зі встановлених
зборів, акцизів та інших податків; сплати за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.
Страхові виплати мають здійснюватися Фондом медичного страхування України у формі
закупівлі медичних послуг та із застосуванням методів фінансування надання медичних послуг.
Страхові виплати повинні включати: розрахункову вартість медичних послуг, передбачених
Програмою обов’язкового медичного страхування, в тому числі і вартість гонорарів медичним
працівникам; надбавки, що встановлюються коригуючими коефіцієнтами; інші нарахування,
передбачені договорами про надання медичних послуг.
Добровільне медичне страхування в Україні повинно бути представлене системою локальносолідарного соціально спрямованого забезпечення громадян медичними послугами, ліками,
медичними товарами, профілактичними, реабілітаційними, оздоровчими заходами рівня підвищеного
попиту та сервісу, що має забезпечуватися страховими фондами, компаніями та організаціями,
лікарняними касами та іншими організаціями, які мають на це право.
Поряд із запропонованим переходом до багатоканальної бюджетно-страхової системи
фінансування охорони здоров’я також доцільно здійснити такі заходи: запровадити механізми
інноваційного фінансування системи охорони здоров’я шляхом, наприклад, введення механізму цільового
використання акцизних зборів на шкідливі для здоров’я продукти (алкоголь, тютюнові вироби, напої з
великим вмістом цукру тощо) на потреби охорони здоров’я; створити Державний реєстр цін на лікарські
засоби та на державному рівні запровадити систему фіксування цін на низку найбільш соціально важливих
лікарських засобів з одночасним введенням державного замовлення на їх виробництво; запровадити
систему моніторингу, яка б оцінювала ефективність державних видатків з точки зору якісних наслідків для
здоров’я суспільства, а не за даними статистики звернень до медичних закладів чи тривалості
перебування на стаціонарному лікуванні; сприяти розвитку соціального партнерства між державою та
представниками приватної медицини шляхом залучення їх до соціальних програм, побудови та
фінансування хоспісів, фінансування протитуберкульозних програм тощо; встановити пільги з
оподаткування прибутковим податком для тих, хто користується приватними медичними послугами;
сприяти подальшому розвитку лікарняних кас, залученню до них підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності. При цьому підприємства можуть сплачувати частину внесків чи повний їх
розмір за своїх співробітників; запровадити механізми фінансування страховими компаніями
профілактичних заходів, спрямованих на зниження ризиків захворюваності, підвищення рівня здоров’я
населення і тим самим скорочення кількості страхових випадків.
В основу удосконалення економічного механізму регулювання оплати праці та доходів
населення має бути покладений перехід від визначення ціни праці як вартості засобів для особистого
споживання працівника до визначення реальної ціни робочої сили як вартості засобів, необхідних для
повноцінного розширеного відтворення людини, яка працює і членів її сім’ї.
В умовах, коли чинна тарифна система оплати праці втрачає своє значення, система соціального
партнерства тільки формується, а механізм узгодження попиту і пропозиції на ринку праці практично
відсутній, держава повинна забезпечити реформування політики оплати праці і доходів населення.
Реформа заробітної плати має носити комплексний характер, охоплювати ринковий і
неринковий сектори економіки і переслідувати таку мету – підвищення платоспроможного попиту на
внутрішньому ринку і зростання інвестиційної активності; реструктуризацію валового внутрішнього
продукту в частині підвищення питомої ваги заробітної плати (для порівняння: в розвинутих країнах
світу рівень заробітної плати у ВВП становить 60-70 %); встановлення раціональних співвідношень
між заробітною платою, підприємницьким прибутком і прибутком від власності; забезпечення
раціонального співвідношення в оплаті праці працівників бюджетної та небюджетної сфер.
Зусилля слід спрямувати на відновлення заробітної плати як реальної, ефективної категорії
ринкової економіки, забезпечення її основних функцій – відтворення, стимулу, регулятора.
Для реалізації окреслених цілей необхідно заохочувати бізнес до підвищення оплати праці на
підприємствах та створення нових високооплачуваних робочих місць. Це, зокрема, може відбуватися
за рахунок надання підприємствам податкового кредиту в розмірі, необхідному для облаштування
нових робочих місць чи підвищення продуктивності наявних. Зважаючи на зростаючу конкуренцію за
кваліфіковану робочу силу на вітчизняному ринку праці, вже у короткостроковому періоді це
сприятиме поширенню тенденцій до підвищення компаніями заробітної плати незалежно від
законодавчо встановленого мінімального рівня.
Поряд із цим особливої актуальності набуває перехід від фіксації мінімальної заробітної плати
до впровадження соціального стандарту розширеного відтворення працівника, що виступає гарантією
високого рівня якості життя, який держава зобов’язується забезпечувати. При переході на соціальні
стандарти суспільство отримує чіткий план розвитку людського капіталу країни. У приватному секторі
відповідальність за виконання соціального стандарту має лежати на бізнесі, в державному – на
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державі. Згідно з міжнародною практикою, встановлення такого стандарту має бути справою
тристоронньої комісії, до якої входять представники уряду, роботодавців і найманих працівників.
Зазначений соціальний стандарт повинен базуватися на новій методологічній основі:
враховувати необхідність утримання непрацездатних членів сім’ї (у міжнародній практиці
застосовується коефіцієнт збільшення 1,15-1,30); включати до «споживчого кошика» для визначення
вартісної величини прожиткового мінімуму витрати на сплату прибуткового податку з доходу, купівлі
або оренди житла, платні послуги охорони здоров’я, освіти, утримання дітей у дошкільних закладах
тощо; враховувати сучасні стандарти споживання харчових продуктів, необхідних для забезпечення
повного відтворення робочої сили.
Поряд із зазначеними напрямками удосконалення економічного механізму регулювання оплати
праці та доходів населення необхідно: підвищити рівень заробітної плати та максимально її легалізувати;
визначити єдині підходи до формування заробітної плати в усіх галузях економіки; змінити підходи до
визначення розміру мінімальної заробітної плати, зокрема перейти до її розрахунку, на основі
раціонального споживчого бюджету, який забезпечуватиме відтворення здатності працівника до праці та
врахувати податкову та сімейну складову; розробити і реалізувати державну політику справедливого
розподілу результатів суспільної праці, враховуючи соціально справедливу диференціацію заробітної
плати керівників та працівників і справедливий рівень оподаткування трудових доходів порівняно з іншими
доходами; забезпечити адекватну залежність між заробітною платою, нормами праці та рівнем
відповідальності роботодавця за створення умов для продуктивної праці; забезпечити своєчасність
виплати заробітної плати; удосконалити державне та договірне регулювання оплати праці.
Перспективним напрямком удосконалення економічного механізму регулювання соціального
захисту населення може стати реформування чинної системи соціальних виплат шляхом створення
єдиної інформаційно-аналітичної системи обліку та управління коштами соціальної сфери,
впровадження на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій прозорого механізму
адресної реалізації соціальних пільг та контролю за обсягом наданих соціальних пільг із державного
та місцевих бюджетів.
У цьому контексті необхідно розробити та налагодити функціонування єдиного
автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії
(ЄДАРП), на основі якого можна буде створити Єдину інформаційно-аналітичну систему обліку та
управління коштами соціальної сфери і запровадити електронну соціальну картку як єдиний
ідентифікатор громадянина для набутих ним соціальних прав, що встановлені законом.
Електронна соціальна картка засвідчуватиме особу громадянина, права застрахованої особи в
системах обов’язкового страхування, інші права громадянина та містити: пенсійний додаток, страховий
додаток та соціальний додаток. Громадяни повинні мати тільки одну електронну соціальну картку, на якій
буде інформація про всі пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії, на які вони мають право.
Страховий додаток міг би активізуватися в електронній соціальній картці у разі набуття
фізичною особою прав у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Соціальний і пенсійний додатки повинні активізуватися в електронній соціальній картці у разі набуття
користувачем права на отримання певного виду пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.
Висновки з даного дослідження. Підсумовуючи викладене вище, необхідно наголосити на
тому, що одночасна реалізація усіх запропонованих напрямків, шляхів та заходів з удосконалення
економічного механізму регулювання якості життя населення дозволить досягти кумулятивного ефекту,
в результаті якого в Україні підвищиться рівень та якість життя населення.
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Анотація
В статті розглянуті актуальні питання удосконалення економічного механізму регулювання
якості життя. Зокрема, представлено конкретні пропозиції, щодо удосконалення економічного
механізму регулювання зайнятості, освіти, охорони здоров’я, оплати праці, доходів населення та
соціального захисту населення.
Ключові слова: якість життя, економічний механізм, державне регулювання.
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования экономического механизма
регулирования качества жизни. В частности, представлены конкретные предложения по
усовершенствованию экономического механизма регулирования занятости, образования,
здравоохранения, оплаты труда, доходов и социальной защиты населения.
Ключевые
слова:
качество
жизни,
экономический
механизм,
государственное
регулирование.
Annotation
The article deals with current issues of improving the economic mechanism of regulation of quality of
life. In particular, the present concrete proposals to improve the improvement of the economic mechanism of
regulation of employment, education, health care, wages, incomes and social protection.
Key words: quality of life, economic mechanism, state regulation.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ РЕГІОНІВ
Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових основ стабільності розвитку
держави є розвиток житлово-комунального господарства (ЖКГ), яке є життєво важливою галуззю, де
зосереджена основна інфраструктура по забезпеченню життєдіяльності міст, регіонів і країни в цілому.
Від стану даної галузі залежить не тільки якість життя населення, але й безпека в економічній,
соціальній, політичній, екологічній сферах. В процесі переходу України до ринково-орієнтованої
економіки виникла необхідність пошуку принципово нових підходів, шляхів по досягненню стабільного,
поступального, гармонійного, збалансованого розвитку. У ролі такого підходу виступив сталий
розвиток, що передбачає розробку програми дій (конкретних заходів), яка враховує стан, потенційні
можливості та збалансованість (узгодження) складових галузі в регіонах. Важливо зазначити, що
концепція сталого розвитку ЖКГ на державному рівні представлена Законом України «Про
загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 20092014 роки» (від 11.06.2009 року № 1511-VI), на регіональному рівні - у вигляді регіональних (і міських)
програм реформування і розвитку галузі [1]. Одним з напрямків реформування та розвитку ЖКГ є
формування державної житлової політики, створення розвинутого конкурентного середовища на ринку
обслуговування житла.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню основ державної політики у сфері ЖКГ
шляхом застосування концептуальних підходів до розвитку систем, теорії і методології стратегічного
управління сприяла значна кількість робіт відомих авторів: М. Альберта, І. Ансоффа, П. В. Забєліна,
У. Кінга, Д. Кліланда, М. Мескона, В. Полуйко, А. Дж. Стрікленда, А. А. Томпсона, Р. А. Фатхутдінова,
Ф. Хедоурі, Ю. П. Шарова.
В останні роки дослідження проблем функціонування та розвитку регіонів і сфери ЖКГ в умовах
трансформаційного періоду економіки країн СНД відображені в численних роботах провідних
вітчизняних і зарубіжних вчених та економістів: В. М. Бабаєва, Н. Ф. Бреусової, В. В. Бузирьова,
П. Т. Бубенко, А. П. Голікова, П. Грегорі, Р. Грінберга, А. Б. Гусєва, А. В. Єрмішиної, Д. М. Жукова,
Ф. Клоцвога, В. М. Кудрова, Р. Мартусевича, Т. Д. Миронової, Є. Ф. Петрової, Г. Поляковського,
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С. Б. Сіваєва, Г. М. Семчука, В. І. Срібного, С. Ю. Тєріна, В. І. Тітяєва, В. І. Торкатюка, B. C. Чекаліна,
Л. М. Чернишова, М. Д. Шапіро, Л. М. Шутенко, Т. П. Юр’євої та багатьох інших. Однак, не зважаючи
на значну кількість наукових праць, актуальним питанням реформування та розвитку галузі
залишається створення ефективних ринкових взаємодій у сфері управління житловим фондом.
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження,
яке полягає в створенні моделі відбору організацій-посередників (керуючих компаній), виробників
житлово-комунальних послуг, тобто вибору споживачем (власником житла) найкращого підприємства
серед усієї сукупності, яке буде здійснювати ефективне обслуговування житлового фонду, надавати
якісні житлово-комунальні послуги, представляти його інтереси у процесі взаємодії із постачальниками
послуг та владними структурами регіону.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з реалізацією державної політики в
регіонах, містах України по управлінню ЖКГ в сфері управління житловим фондом іде формування
структур (служб єдиного замовника, керуючих компаній, товариств власників житла тощо), які
представляють інтереси всіх власників житла і захищають права споживачів житлово-комунальних
послуг [2; 3]. Кожен мешканець багатоквартирного будинку може реалізувати свої права власника
тільки об’єднавшись разом з іншими мешканцями (співвласниками) будинку в об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Важливо підкреслити, що ОСББ має право силами
правління (без посередників домовитися з підрядниками і ресурсопостачаючими організаціями) або
фахівців-професіоналів (на основі договору з керуючим, керуючої компанії) здійснювати управління
нерухомістю, технічне обслуговування, санітарне утримання, поточний ремонт будинку й
прибудинкової території [4; 5]. Саме процес створення ефективного власника (ОСББ) та введення
договірних відносин на всіх етапах виробництва і надання житлово-комунальних послуг сприяє
ефективному використанню власного майна і управлінню, утриманню та використанню неподільного і
спільного майна згідно законодавства, розвитку і стимулюванню ринкових відносин (конкурентного
середовища) у сфері ЖКГ [1-5].
Аналіз появи нових інституцій в сфері управління житловим фондом, свідчить про зростання
показників запровадження ОСББ (рис. 1), служб єдиного замовника, приватних підприємств у сфері
обслуговування житлового фонду регіонів й по Україні взагалі.
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Рис. 1. Динаміка показників стану запровадження ОСББ у сфері обслуговування
житлового фонду України
Джерело : [6]
Для прискорення розвитку ринкових взаємодій у сфері управління житловим фондом
пропонується модель відбору керуючих компаній [7], підприємств з надання послуг, яка складається з
двох етапів [8]: попередній відбір претендентів і безпосередньо вибір компанії-переможця конкурсного
відбору.
На першому етапі попередній відбір претендентів ( L p ) з усієї множини (L, зони обслуговування)
складається

Gli ≥ Gi
Cimax

з

відбору


 , де l
≥ Cli ≥ Cimin 

тих,

показники

документів

- індекс претендента,

яких

задовольняють

системі

умов:

l = 1, 2,...L , L – кількість претендентів; і – індекс
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поточної послуги,
надається

i = 1, 2...N ,

претендентом

l-м

та

представлено

множиною:

(граничний) рівень обсягу послуги типа i (за даними замовника);
м претендентом;

Gli –

N – кількість (множина) послуг;

обсяг (набір) послуг, який

{Gl1, Gl 2 , GlN } ;

Gi –

мінімальний

Cli – ціна i-ї послуги, яка надається l-

Cimax – максимальна ціна i-ї послуги (за даними замовника); Cimin – мінімальна ціна

i-ї послуги (за даними претендентів або замовника).
*

На другому етапі здійснюється вибір переможця ( L p ) з множини компаній ( L p ), які пройшли
перший етап. Залежно від виду і якості вихідної інформації (показники, критерії, вимоги), тобто
структурована інформація чи ні, пропонується використовувати або математичну модель
оптимального вибору, або модель експертного аналізу відповідно.
Розглянемо модель оптимального вибору (рис. 2), яка побудована на основі рішення задачі
оптимізації, на прикладі надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

N = {ni }

(складові квартплати), де множина послуг
послуги

представлена трьома підмножинами: основні

N o = {n1o , n2o ,...nmo } , де m - кількість основних послуг (потужність множини N o ); додаткові

послуги першої категорії
(потужність множини

N d 1 = {n1d 1 , n2d 1 ,...nkd 1} , де k - кількість додаткових послуг першої категорії

N d 1 );

додаткові послуги другої категорії

N d 2 = {n1d 2 , n2d 2 ,...nrd 2 } ,

кількість додаткових послуг другої категорії (потужність множини
кожного l-го претендента, який пропонує послугу

nli ,

відомий

де r -

N d 2 ), N d 1 ∩ N d 2 = ∅ . Для
вектор Vl = {vli } , l = 1, L p ,

i = 1, m + k + r , що визначається з умови:
1, послуга n li ∈ N o

v li = 1, якщ о n li ∈ N d 1 ∪ N d 2 і претендент l заявив послугу n li .

d1
d2
 0, якщ о n li ∈ N ∪ N і претенд ент l незаявив послугу n li
i

C = ∑ Cli , а кількість запропонованих
o
l

Позначимо для l-го претендента сумарний тариф як
додаткових

послуг

{

першої

категорії

}.

nld 2 = N lid 2 nli ∈ N d 2 ,vli = 1
d2

претендентом ( Rl

–

{

l =1

},

nld 1 = N lid 1 nli ∈ N d 1 ,vli = 1

другої

) представимо у вигляді:

i

N lid 2

–

Тоді рейтинг покриття додаткових послуг другої категорії l-м

Rld 2 = nld 2 / max( N lid 2 ) ,
де

категорії

– загальна кількість додаткових послуг другої категорії по претендентам.
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Рис. 2. Алгоритм моделі оптимального вибору керуючої компанії, виконавців послуг
Джерело : розроблено автором
Для визначення рейтингу покриття додаткових послуг першої категорії l-го претендента
пропонується використовувати оцінку, яка є результатом рішення задачі оптимального розподілу вільних
ресурсів між окремими видами робіт. Для цього загальну вартість пропозиції додаткових послуг першої
d1

категорії ( Sl ) l-го претендента представимо у вигляді:

Sld 1 = GiT

∑

vliCli , i = m + k + r , де T –

vli ∈N d 1

горизонт послуги, тривалість розрахункового періоду (T=12 місяців). Задача визначення рейтингу покриття
додаткових послуг першої категорії l-го претендента матиме вигляд:

∑P X
li

li

≤ S , X li ⊄ {0,1} ,
d1
l

Sld 1 − ∑ Pli X li → min , за умови
i

де

Pli –

вартість заходу послуги

ni , ni ∈ N d 1 ; X li –

вектор заходу

i

послуги

ni , ni ∈ N d 1 . Відзначимо, що для кожного заходу послуги ni , який планується до виконання у

разі накопичення необхідного об’єму коштів, визначається рейтинг (важливість)

ri

(

∑ r = 1 ), який
i

i

впливає на перелік (відбір) першочергових заходів до виконання ( X li ). Отже, рішенням оптимізаційної
задачі для l-го претендента є вектор

X li ,

що служить для визначення рейтингу покриття додаткових

послуг першої категорії цим претендентом:

Rld 1 =

∑ rX

i vli =1

i

li

, ni ∈ N d 1 (2)Тоді сумарну оцінку привабливості l-

го претендента, враховуючи (1) і (2), представимо у вигляді:

PRl = Rld 1Rld 2 / Clo
Таким чином оптимізаційна задача вибору переможця

L*p

L*p =arg max PRl .
l

(3)
серед претендентів

Lp

має вигляд:

(4)Керуюча компанія

Lp , для якої

розраховано сумарну оцінку привабливості (3) і з урахуванням (4) досягає максимуму, рекомендується як
переможець відбору

L*p

серед інших підприємств-претендентів.
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Висновки з проведеного дослідження. Отже, за результатами дослідження запропонована
модель конкурсного відбору з метою створення механізму трансформації споживача послуг в покупця
(що можливо, коли споживач може вибрати постачальника), формування ефективно функціонуючого
конкурентного середовища між суб’єктами галузі дозволяє формалізувати процес відбору керуючої
компанії (або іншого підприємства) і реалізувати цей вибір на основі обраної стратегії. Вона сприяє
формуванню основних суб’єктів ринку (власників житла, організацій-посередників, виробників послуг),
забезпечує пропозицію послуг власникам житла (об’єднанням власників) організаціямипосередниками (керуючими компаніями) з переліком послуг по утриманню і експлуатації житлового
будинку та їх вартості, розвиток систем управління та економічних взаємовідносин на договірних
засадах у галузі.
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Анотація
Пропонується модель конкурсного відбору з метою створення механізму трансформації
споживача послуг в покупця, формування ефективно функціонуючого конкурентного середовища
між суб’єктами житлово-комунального господарства. Модель дозволяє формалізувати процес
відбору керуючої компанії (або іншого підприємства) і реалізувати цей вибір на основі обраної
стратегії.
Ключові слова: регіон, житлово-комунальне господарство, керуюча компанія, об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків, модель конкурсного відбору.
Аннотация
Предлагается модель конкурсного отбора, целью которой выступает создание механизма
трансформации потребителя услуг в покупателя, формирование эффективно функционирующей
конкурентной среды между субъектами жилищно-коммунального хозяйства. Модель позволяет
формализовать процесс отбора управляющей компании (или другого предприятия) и реализовать
этот выбор на основе выбранной стратегии.
Ключевые слова: регион, жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая компания,
объединение совладельцев многоквартирных домов, модель конкурсного отбора.
Annotation
The model of competitive selection aimed at the creation mechanism of transformation of services
consumer into buyer is offered; the formation of a well-functioning competitive environment between the
subjects of housing and communal services. The model allows to formalize the process of selecting a
management company (or another company) and implement this choice based on the selected strategy is
suggested.
Key word: region, housing and communal services, management company, association of tenement
house owners, model of competitive selection.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Основна мета функціонування агропромислового виробництва України
та її регіонів – це надійне забезпечення населення продуктами харчування, а промисловість сировиною, насичення споживчого ринку товарами і послугами, збалансування попиту і пропозиції.
Створення ринку продовольства, налагодження та розвиток ефективного організаційно-економічного
механізму його функціонування є найважливішими проблемами агропромислового комплексу України
на сучасному етапі.
Забезпечення сталого, ефективного, збалансованого і пропорційного розвитку харчової
промисловості є одним із головних завдань державної економічної політики, реалізація якого виступає
основною умовою не тільки задоволення потреб внутрішнього ринку в продовольчих товарах, але й за
наявності відповідних можливостей – формування потужного їх експортного потенціалу. Становище та
перспективи розвитку харчової промисловості безпосередньо залежить від розвитку сільського
господарства Хмельницької області як основи сировинного потенціалу. Сільськогосподарське
виробництво повинно створювати умови для поступового й ефективного розвитку харчової
промисловості та регіонального продовольчого ринку. Тому питання моніторингу стану та розробки
перспектив розвитку сільськогосподарського виробництва у регіоні залишаються вкрай актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розробку теоретично-методичних проблем
регіонального продовольчого ринку внесли такі вчені: М. П. Афанасьєв, Л. В. Балабанова,
В. А. Беспалов, М. Г. Білопольський, В. І. Власов [1], А. В. Войчак, Й. С. Завадський, Д. Карич,
В. М. Микитюк [2], А. С. Мізрухіна, І. В. Рябчик, В. В. Оніщенко, О. В. Скидан [6] та інші [5].
Безперечно, наукові розробки цих учених дуже важливі, хоча ще недостатньо розв’язують
проблеми формування та регулювання продовольчого ринку в умовах соціально-орієнтованої
економіки і, особливо, розвитку сучасного організаційно-економічного механізму. У той же час багато
питань структурно-функціональної організації сучасного ринку продовольства залишаються
нерозкритими і маловиявленими.
Постановка завдання. Метою статті є багатоаспектний аналіз стану продовольчого ринку
Хмельницької області, оцінка динаміки; виявлення проблем розвитку сільськогосподарського
господарства регіону та розробка заходів щодо подальшого розвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Обсяг валової продукції сільського господарства
області в 2010 р. становив 4172,0 млн. грн. (у порівняних цінах 2005 р.), що на 0,4% менше, ніж у 2009
р., та складає в середньому 280,4 тис. грн. на кожних 100 га сільськогосподарських угідь (у 2009 р. –
283,0 тис. грн.) [3].
У 2010 р. на території області виробництвом сільськогосподарської продукції займались близько
2 тис. аграрних підприємств різних організаційно-правових форм господарювання (включаючи
фермерські господарства), які використовували 711,4 тис. га сільськогосподарських угідь. У
середньому одним сільськогосподарським підприємством оброблялось 989 га сільськогосподарських
угідь. Фермерських господарств станом на 1 січня 2011 р. налічувалось 1267, у власності та
користуванні яких знаходилося 131,5 тис. га сільськогосподарських угідь.
Хмельницька область займає суттєве місце у виробництві загального обсягу
сільськогосподарської продукції та виробництві харчових продуктів в Україні. Питома вага області у
виробництві валової продукції сільського господарства України складає 4,1%, у виробництві
яловичини – 26,9%, свинини - 9,3%, ковбасних виробів - 2,2 %, масла вершкового - 11,0%, сирів –
5,4%, борошна – 3,8%, круп – 7,2%, цукру - 9,3%, макаронних виробів – 10,7% [3].
Необхідно відмітити, що сільське господарство та харчова промисловість в області
залишаються стабільно прибутковими галузями народного господарства. Так, загальний прибуток,
отриманий сільськогосподарськими підприємствами у 2010 р., склав 761,7 млн. грн., що у 7 разів
перевищує рівень 2005 р., і у 1,6 рази вище передкризового 2008 р. Прибутковість харчової
промисловості за аналізований період значно зменшилася і майже досягла рівня 2005 р. – 177,1 млн.
грн. Рентабельність сільськогосподарських підприємств та підприємств харчової промисловості
складає 15,8 та 9,3 відсотків.
У структурі сільськогосподарського виробництва області на рослинництво припадає 65%,
тваринництво – 35% (табл. 1).
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Таблиця 1
Виробництво сільськогосподарської продукції в Хмельницької
області, 1990-2010 рр., млн. грн.
Показники
Продукція
сільського
господарства
Продукція рослинництва
зернові культури
технічні культури
картопля, овочі та баштанні
плодово-ягідні та виноград
Продукція тваринництва
худоба та птиця
молоко
яйця

1990

1995

2000

2005

Рік
2006

2007

2008

2009

2010

6397,4

4484,2

3671,7

3493,5

3613,2

3908,9

4032,7

4190,4

4172,0

3247,3
869,9
759,9
961,1
214,1
3150,1
1765,3
1136,9
128,2

2330,3
724,1
423,9
769,3
115,2
2153,9
1087,1
949,1
55,3

2078,6
570,7
218,5
971,7
142,3
1593,1
799,7
684,6
48,7

2131,5
531,5
213,3
942,7
292,0
1362,0
473,6
758,2
59,1

2216,6
411,1
320,1
1036,8
262,7
1396,6
533,2
722,5
66,9

2588,3
537,6
352,3
1204,8
270,6
1320,6
464,1
670,3
107,8

2771,7
770,9
453,6
1107,7
248,4
1261,0
452,7
655,7
92,6

2793,8
720,2
444,7
1144,2
317,3
1396,8
542,9
651,0
140,3

2728,9
722,2
556,6
979,1
288,4
1443,1
624,6
638,2
119,6

Джерело : розроблено автором на основі даних [9]
Зазначимо, що протягом 1990-2005 рр. виробництво сільськогосподарської продукції
скоротилося майже у 2 рази (з 6,4 до 3,5 млн. грн.). Виробництво продукції рослинництва за цей
період скоротилося на 34,4%, тваринництва – на 57%. З 2005 р. майже по всіх видах
сільськогосподарської продукції почало відбуватися зростання виробництва. Так, за цей період
виробництво рослинницької продукції збільшилося на 28%, тваринницької - на 6%. Зростання обсягів
виробництва продукції рослинництва і тваринництва в агропідприємствах призвело до збільшення їх
частки в загальному виробництві продукції сільського господарства з 35,6% у 2009 р. до 39,2% у 2010
р., що стало максимальним її значенням за період з 2000 р.
Аналіз динаміки виробництва валової продукції сільського господарства за категоріями
господарств свідчить про те, що порівняно з 1990 р. виробництво у господарствах населення зросло
на 20%, а у сільськогосподарських підприємствах зменшилося майже у 3 рази.
Ефективність функціонування харчової промисловості регіону безпосередньо залежить від розвитку
сільського господарства як основного сировинного потенціалу галузевого виробництва (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка основних складових сировинного потенціалу продовольчого ринку
Хмельницької області за 1990-2010 рр.
Показники
Зернові культури, тис. т
пшениця, тис. т
кукурудза на зерно
гречка
Цукрові
буряки
(фабричні)
Соняшник
Картопля
Овочі
М’ясо, тис. т
Молоко, тис. т
Яйця, млн. шт.
Вовна, т

1990
2063,0
1037,4
228,8
30,6

1995
1612,4
902,8
110,0
25,1

2000
1241,7
643,1
114,5
53,3

Рік
2005
1204,9
520,2
131,9
26,3

2008
1815,0
696,7
412,3
28,0

2009
1701,6
703,8
376,0
22,3

2010
1742,8
595,8
660,4
25,8

3977,8

2369,1

1146,2

1040,6

863,3

912,5

1605,8

40,4

0,4
1055,0
185,4
155,5
1086,5
419,3
656

0,9
793,3
187,8
107,4
906,0
181,1
349

2,7
1077,0
155,2
74,3
656,6
159,6
29

3,4
978,2
225,4
48,1
722,5
193,4
11

20,1
1262,5
213,1
45,5
624,9
303,4
10

24,2
1284,4
220,7
42,0
620,4
459,5
9

42,4
1083,7
208,8
48,0
608,1
391,9
7

10600,0
102,7
112,6
30,9
56,0
93,5
1,1

2010 р. у % до
1990 р.
84,5
57,4
288,6
84,3

Джерело : розроблено автором на основі даних [7]
Порівняно із 1990 р. у 2010 р. у регіоні відбулося суттєве зменшення виробництва практично усіх
видів сільськогосподарської продукції: пшениці - на 42,6%, буряків – на 60 %, м’яса – на 70%, молока –
на 44%. Проте із 0,4 до 42,4 тис. т збільшилося виробництво соняшника, у 3 рази зросло виробництво
кукурудзи на зерно. Майже на рівні 1990 р. залишилося виробництво зернових культур, овочів та
картоплі. Все це, безсумнівно, свідчить про відносне вдосконалення виробничо-продуктової структури,
що повинна відповідати потребам сучасного продовольчого ринку.
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Загалом, у 2010 році порівняно з 2000 роком обсяги виробництва сільськогосподарської
продукції збільшилися з виробництва зернових культур – на 501,1 тис. тонн, соняшнику – на 39,7 тис.
тонн. Спад сільськогосподарського виробництва відбувся у виробництві молока – на 48,5 тис. тонн,
м’яса – на 26,3 тис. тонн, пшениці – на 47,3 тис. тонн.
Виробництво насіння соняшнику всіма категоріями господарств збільшилось проти 2009 р. в 1,8
рази і становило 42,4 тис. т., але його продуктивність (15,3 ц з гектара) в 2010 р. була нижчою, ніж у
2009р. на 3,8%.
Валовий збір картоплі в 2010р. склав 1083,7 тис. т, що на 200,7 тис. т (15,6%) менше проти
попереднього року. Зменшення виробництва картоплі значною мірою залежало від її урожайності, яка
зменшилась на 26,5 ц (14,1%) до 160,9 ц з гектара зібраної площі. Виробництво овочів зменшилося
проти 2009 р. на 5,0 % і склало 208,8 тис. т. Плодоягідної продукції зібрано 691,3 тис. т, що вище
навіть дореформеного рівня 1990 р. майже у 5 разів.
Тваринництво є не менш важливою підгалуззю сільського господарства Хмельниччини.
Незважаючи на продовження зменшення чисельності поголів’я худоби та птиці протягом останніх
років, все ж таки відмічається деяке покращання стану справ у цій галузі.
У 2010 р. порівняно з 2009 р. у господарствах усіх категорій зменшилось поголів’я великої
рогатої худоби на 15,5 тис. голів (5,4%), корів – на 3,9 тис. (2,4%), овець та кіз – на 0,8 тис. (3,2%), а
свиней і птиці всіх видів – збільшилось відповідно на 14,0 тис. голів (4,4%) та 1185,9 тис. голів (30,5%).
У господарствах населення, як і в попередні роки, зосереджена більша частина всіх видів худоби та
птиці. Проте порівняно з початком минулого року поголів’я великої рогатої худоби, яке утримується в
них, зменшилось на 5,7%, корів – на 2,7%, овець і кіз – на 1,4%, птиці – на 2,2%.
Масштабне зменшення поголів’я тварин не могло не вплинути на обсяги виробництва
тваринницької продукції. Виробництво м’яса скоротилося на 55%, молока – на 33%, вовни – у 50 разів.
Проте виробництво продукції птахівництва збільшилося більше, ніж у 2 рази (табл. 3).
Таблиця 3
Виробництво основних видів продукції тваринництва у Хмельницької
області, 1990-2010 рр.
Виробництво основних видів продукції тваринництва
м’ясо (у забійній вазі), тис. т
молоко, тис. т
яйця від птиці, млн. шт.
1990
107,4
906,0
181,1
1995
96,8
841,4
184,0
2000
74,3
656,6
159,6
2005
48,1
722,5
193,4
2008
45,5
624,9
303,4
2009
42,0
620,4
459,5
2010
48,0
608,1
391,9
Джерело : розроблено автором на основі даних [9]
Рік

вовна, т
349,0
175,0
29,0
11,1
9,8
9,2
7,0

Харчова промисловість Хмельниччини посідає провідне місце і є найвагомішим чинником
реального економічного зростання області та сферою реалізації визначальної частини матеріальних
та інтелектуальних потреб людини.
Внесок Хмельниччини у державний випуск окремих видів продукції досить значний. У 2010 р. в
області вироблено понад восьму частину макаронних виробів, масла вершкового – 6,7%, консервів
молочних – 5,2%, цукру-піску, отриманого з цукру-сирцю тростинного чи бурякового, сирів жирних,
виробів хлібобулочних, безалкогольних напоїв – 4,8-2,7% [8].
З цього погляду Хмельниччина має виключно сприятливі передумови для розвитку
високоефективної конкурентоспроможної харчової промисловості.
За підсумками 2010 р. у виробництві харчових продуктів та напоїв приріст промислової продукції
становив 2,7% (у промисловості в цілому – 4,9%), у т.ч. на підприємствах з виробництва цукру –
39,3%, напоїв – 8,8%, молочних продуктів та морозива – 1,0%. Однак, скоротилися обсяги у
виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості (на 16,5%), переробленні та
консервуванні овочів та фруктів (на 13,5%), виробництві макаронних виробів (на 12,3%), м’яса та
м’ясних продуктів (на 3,0%), хліба та хлібобулочних виробів (на 0,3%).
На підприємствах м’ясної та молочної промисловості порівняно з 2009 р. у 2,5 рази збільшено
випуск вершків жирністю більше 8%, на 40,5% – свинини свіжої (парної) чи охолодженої, на 27,4% –
свинини мороженої, на 17,1% – сирів жирних, на 6,7% – масла вершкового. Разом з тим, на 15,7%
зменшено виробництво яловичини і телятини свіжої (парної) чи охолодженої, на 14,5% – обробленого
рідкого молока, на 13,8% – яловичини і телятини мороженої. За період з 2003 р. по 2010 р.
виробництво яловичини і телятини підприємствами області скоротилося майже у 4 рази (табл. 4).
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Таблиця 4
Виробництво основних харчових продуктів підприємствами Хмельницької області,
2003-2010 рр.
Продукти

2003
2005
Яловичина і телятина свіжі чи охолоджені, т
8524,9
2762,1
Яловичина і телятина морожені, т
14008,7 8182,9
Свинина свіжа чи охолоджена, т
582,2
686,8
Свинина морожена, т
1139,6
715,3
Ковбасні вироби, т
5472,5
5990,3
Напівфабрикати м’ясні, у т. ч. м’ясо птиці, т
300,4
204,5
Соки фруктові та овочеві нектари,т
11598,1 11379,2
Овочі консервовані, т
2791,0
3967,2
Джеми, желе фруктові, пюре, фруктові пасти, т
866,6
300,0
Олія соняшникова нерафінована, т
147,3
76,7
Молоко оброблене, рідке, т
9758,1 20778,4
Вершки, т
643,8
1341
Масло вершкове, т
8067,2
9904,8
Спреди та суміші жирові, т
2693,1
Сир свіжий та сир кисломолочний, т
787,2
1115,0
Сири жирні, т
9239,6 11480,7
Продукти кисломолочні, т
3905,6
5087,7
Борошно, т
97561,9
87136
Крупи, т
28584,6 36551,6
Хлібобулочні вироби, т
68477,2 62581,8
Цукор, т
106697 129943
Кондитерські вироби з цукру без вмісту какао, т
3486,2
3600,3
Макаронні вироби, т
16254,7 12445,8
Безалкогольні напої, тис. л
2455,3
4090,2
Пиво, тис. л
1189,4
1518,6
Джерело : розроблено автором на основі даних [6; 7]

Рік
2007
3740
13713
2943
699
7765
384
17092
2322
613
241
45723
1489
10784
2892
1253
10415
3898
92145
18337
60683
181563
2387
12886
7281
1500

2009
2864
6376
1947
482
6081
263
12881
1674
122
197
11463
107
8218
1646
773
12425
2916
104504
28631
55321
117940
396
11501
7127
1470

2010
2414
5495
2734
614
6023
193
11303
495
128
84
9800
272
8771
1640
932
14545
2817
96729
18080
55526
164299
65
10247
7354
1359

2010 р. у %
до 2003 р.
28,32
39,23
469,60
53,88
110,06
64,25
97,46
17,74
14,77
57,03
100,43
42,25
108,72
94,09
118,39
157,42
72,13
99,15
63,25
81,09
153,99
1,86
63,04
299,52
114,26

З 582,2 т до 2734 т збільшилися обсяги виробництва свіжої свинини. Виробництво ковбасних
виробів збільшилося на 11,0%, виробництво сиру – на 57,4%, виробництво цукру – на 54,0%, проте на
14,5% порівняно із 2009 р. скоротилося виробництво молока, на 8% – виробництво цукру.
Проти 2003 р. на 35,0% скоротився випуск м’ясних напівфабрикатів, у т. ч. м’яса птиці. Також
скоротилися масштаби виробництва борошна, хлібобулочних, макаронних та кондитерських виробів.
Про встановлену та проаналізовану вище тенденцію свідчать також індекси продукції харчової
промисловості та переробки сільськогосподарських продуктів за видами діяльності (табл. 5).
Загальні обсяги продукції рослинництва, що надійшли на переробні підприємства області за
аналізований період, збільшилися майже у 2 рази (з 341,4 у 2003 р. до 642,2 тис. т у 2010 р.).
Скорочення відбулося від господарств населення (більше, ніж у 17 разів), а сільськогосподарські
підприємства збільшили реалізацію рослинницької продукції переробним підприємствам майже у 2
рази. У 2010 році сільськогосподарськими підприємствами реалізовано переробним підприємствам
рослинницької продукції на 40% більше, ніж у 2009 р.
Обсяги надходження худоби на переробні підприємства з 2000-го по 2010 рік скоротилися у 3
рази - з 42,8 до 15,2 тис. т, проте молока – підвищилися на 41,3%. Слід зазначити, що питома вага у
реалізації
переробним
підприємствам
продукції
тваринництва
сільськогосподарськими
підприємствами поступово збільшується. Так, у 2009 р. цей показник по реалізації худоби та птиці
склав 43,67% (на відміну від 32,5 у 2000 р.).
Разом із тим, обсяги реалізації продукції тваринництва господарствами населення області у
2010 році худоби та птиці склали 8,6 тис. т проти 29,6 тис. т. у 2000 р.
У 2010 р. сільськогосподарськими підприємствами реалізована переробним підприємствам
найбільша частка від загального обсягу реалізації худоби та птиці, цукрових буряків, молока і
молочних продуктів; на ринку – овочів, плодів та ягід, яєць; за іншими каналами – зернових, олійних
культур, картоплі, яєць. Питома вага реалізації населенню знизилася до мінімуму (рис. 1).
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Таблиця 5
Індекси продукції харчової промисловості та переробки сільськогосподарських
продуктів за видами діяльності, % до попереднього року
Рік
Показники
2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

103,3

99,6

114,0

113,5

114,5

88,5

95,4

93,8

м’ясна промисловість

126,5

57,6

92,8

99,8

147,7

86,2

79,2

82,3

промислова переробка овочів та фруктів

220,0

93,0

151,9

93,7

173,2

63,1

124,0

96,2

молочна промисловість

107,2

128,3

132,1

102,1

113,6

84,0

93,7

85,7

борошно-круп’яна промисловість

74,8

140,7

76,6

75,5

79,9

107,0

116,5

77,8

виробництво інших харчових продуктів

104,6

88,7

117,4

142,3

95,2

72,6

91,2

87,4

хліба та хлібобулочних виробів

95,3

100,7

109,5

100,9

107,3

110,9

88,7

103,4

цукру

107,6

88,5

127,8

153,6

89,5

56,7

115,5

139,3

макаронних виробів

79,3

71,7

113,3

109,1

97,6

107,1

82,9

89,1

напоїв

126,2

115,0

107,8

105,1

150,2

116,3

93,1

103,2

Харчова
промисловість
та
сільськогосподарських продуктів

переробка

у тому числі:

із нього виробництво:

Джерело : розроблено автором на основі даних [9]

3 2
16
зерно
цукрові буряки
6
картопля
1 3
овочі
29
плоди
худоба та птиця
молоко
30
яйця
5
олійні культури
0

10

79
92

8
93

32
3
36

64
23
53

45
9
98

2
70
87

20

30

40

50

60

70

80

90

100

переробним підприємствам
населенню, у т.ч. розрахунок з пайовиками
на ринку
за іншими каналами
Рис. 1. Структура реалізації сільськогосподарської продукції у 2010 р.,
% до загального обсягу
Джерело : розроблено автором на основі даних [9]
Тенденції виробництва основних видів сільськогосподарської продукції позначились на обсягах
реалізації продукції сільського господарства.
Сільськогосподарськими підприємствами області в 2010 р. було реалізовано за всіма
напрямками продукції на суму 2766,9 млн. грн. (у фактичних цінах), у т.ч. продукції рослинництва – на
2030,1 млн. грн., тваринництва – на 736,8 млн. грн. Загальний обсяг реалізованої ними продукції зріс
порівняно з 2009р. на 27,0%, у т.ч. рослинницької – на 26,2%, тваринницької – на 29,2%.
У 2010р. безпосередньо переробним підприємствам було продано 3,4% загального обсягу
реалізації зернових культур, 5,3% олійних культур, 0,4% овочів, 29,0% плодів та ягід, 1,3% картоплі,
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35,7% худоби та птиці. Тільки при реалізації такої продукції, як цукрові буряки, молоко та молочні
продукти
переробні
підприємства
традиційно
залишаються
основними
партнерами
сільгосппідприємств (відповідно 91,6% та 98,3% обсягів продажу).
Недостатність оборотних коштів у більшості сільськогосподарських підприємств призводить до
розрахунків з їх працівниками продукцією. У 2010 р. було видано продукції в рахунок оплати праці на суму
32,7 млн. грн., що становить 1,2% від загального обсягу реалізації (1,3% у 2009 р.). Найбільшу питому вагу
в розрахунках мали плоди та ягоди (2,9%), цукор (3,2%), овочі (3,3%), олія (25,9%) та мед (29,0%).
Особливістю харчової промисловості є досить значна частка продукції, що виготовляється з
давальницької сировини. Робота на давальницьких засадах для окремих підприємств галузі – одна з
реальних можливостей подальшого функціонування.
Майже половина вартості останньої в області використовується саме у цій галузі. Суттєва
частина продукції, виробленої з давальницької сировини у загальному випуску борошна (75,3%), олії
нерафінованої (65,5%), крупи (50,6%), цукру-піску, отриманого з цукру-сирцю тростинного чи
бурякового (32,8%).
Організація випуску продукції на давальницьких умовах дозволяє частково завантажити
виробничі потужності, зберегти й створити робочі місця. Проте кошти, що отримують підприємства за
переробку давальницької сировини, занадто обмежені, щоб забезпечити виробництво власними
обіговими коштами.
Розв’язання проблем розвитку сільського господарства та харчової промисловості насамперед
залежить від працівників галузі, від забезпечення ними підвищення ефективності виробництва. До
одного з основних факторів, здатних вплинути на зростання обсягів виробництва галузі, слід віднести
розробку та впровадження ефективної інвестиційної політики [4].
У 2010 р. у розвиток сільського господарства за рахунок усіх джерел фінансування вкладено
471,8 млн. грн., що на 28,0% більше, ніж у 2009 р. (у галузі рослинництва – 34,5%, тваринництва –
34,0%) та в 2,6 рази більше, ніж у 2005 р. Слід зауважити, що в 2010 р. від’ємна динаміка інвестування
була характерна для більшості видів економічної діяльності, що призвело до скорочення загальних
обсягів інвестицій по області в порівнянні з попереднім роком на 18,3% (рис. 2).
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Рис. 2. Індекси інвестицій в основний капітал, у % до попереднього року
Джерело : розроблено автором за даними [3]
Сільське господарство перетворилося в одну з найбільш пріоритетних галузей для
інвестування. Питома вага освоєних інвестицій в основний капітал сільського господарства області в
2010 р. становила 14,5% всього загальнообласного обсягу інвестицій. Позитивний вплив на
збільшення капіталовкладень у сільське господарство мало також зростання інвестиційної активності
фермерських господарств. У 2010 р. на оновлення та технічне переозброєння спрямовували кошти 75
фермерських господарств (у 2009р. – 59), якими освоєно понад 29,0 млн. грн., що в 1,8 рази більше,
ніж за 2009 р.
Сільськогосподарські підприємства та підприємства харчової промисловості зазнають потреби в
інвестиціях для структурних перетворень та подальшого розвитку підприємств. За 2010 рік у
сільськогосподарські підприємства було вкладено 471,8 млн. грн, що на 45% більше рівня 2009 р., але
майже у 3 рази менше рівня до кризового 2008 р. (табл. 6).
Територіальний розподіл інвестованих коштів є нерівномірним. Найбільші обсяги інвестицій у
розвиток сільського господарства спрямовано підприємствами Городоцького (17,3%) та Шепетівського
(15,0%) районів.
За рахунок коштів державного бюджету в розвиток сільського господарства спрямовано 1,6 млн.
грн. інвестицій в основний капітал, але питома вага таких вкладень зменшилась з 1,1% у 2009р. до
0,4% у 2010р.
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Таблиця 6
Динаміка інвестицій в основний капітал підприємств продовольчого ринку Хмельницької
області, млн. грн.
Показник

Рік
2003

2004

2005

Усього
обсяги
інвестицій
в
900,9
1744,8 1461,2
економіку області
Інвестиції в основний капітал
сільськогосподарських підприємств
41,5
116,3
129,1
(у фактичних цінах)
Інвестиції в основний капітал
підприємств
харчової
48,6
82,1
93,4
промисловості (у фактичних цінах)
Джерело : розроблено автором на основі даних [7; 8; 9]

2006

2007

2008

2009

2010

2075,1

3134,7

4849,0

3471,4

3246,6

221,1

346,2

1222,2

325,7

471,8

276,0

329,7

384,3

156, 5

136,1

Географія іноземного інвестування сільського господарства області в останні роки поступово
розширювалась. Якщо в 2005 р. підприємства сільського господарства, мисливства, лісового
господарства інвестували нерезиденти з 7 країн світу, то в 2010 р. кількість країн-інвесторів
збільшилась до 17. Кількість підприємств, до яких залучено іноземний капітал, також збільшилась – з
11 у 2005 р. до 37 у 2010 р.
Підприємства сільського господарства посідають третє місце за обсягами вкладеного іноземного
капіталу після підприємств промисловості та торгівлі. І хоча частка прямих іноземних інвестицій у
сільському господарстві в загальному обсязі іноземного капіталу незначна і складає 6,7%, вона з року
в рік збільшується.
Основними країнами-інвесторами сільського господарства області є Велика Британія, Швеція,
Кіпр, Німеччина, Австрія і Польща, на які припадає 83,2% прямих іноземних інвестицій.
На нашу думку, активізація інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств та
підприємств харчової промисловості регіону не могла не вплинути на відносне поліпшення фінансових
результатів їх економічної діяльності.
Загальний прибуток сільськогосподарських підприємств у 2010 р. збільшився порівняно із 2009
р. у 5 разів (з 113,8 до 605,9 млн. грн.).
Фінансовий результат діяльності підприємств харчової промисловості у 2010 р. збільшився до
177,1 млн. грн. (порівняно із 66,0 млн. грн. у 2009 р.), але це утричі менше передкризового рівня 2008
р., який становив 536,5 млн. грн.). Простежується тенденція відносного зниження темпів розвитку
суб’єктів харчової промисловості регіону.
Якщо питома вага збиткових підприємств у сільськогосподарському виробництві у 2010 р.
порівняно із 2009 р. знизилася зі 34,8 до 30,2%, то у сфері харчової промисловості даний показник
залишився на рівні кризового періоду – 41,7%.
Висновки з проведеного дослідження. На сучасному етапі проблемними питаннями
подальшого розвитку продовольчого ринку регіону є:

– незабезпеченість сировиною підприємств окремих галузей, що призводить до неефективного
використання наявних потужностей;
– зношеність основних виробничих засобів більшості підприємств;
– відсутність системи довгострокового кредитування, яка потрібна

для

підприємств

з

довготривалим виробництвом;

– вивезення сільськогосподарської сировини за межі області при незавантаженості власних
виробничих потужностей;
– відсутність пільгових кредитів;
– захист вітчизняного ринку від неконтрольованого ввезення імпортних товарів.

Заходи для розв’язання назрілих у галузі проблем повинні передбачати залучення українських
харчовиків у міжнародне конкурентне середовище, розвиток інтеграційних процесів між виробниками
сировини і переробними галузями на новій економічній основі, а також наявність дієвої та ефективної
системи державної підтримки та регулювання.
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Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан продовольчого ринку Хмельницького регіону.
Зазначено, що сучасний комплекс проблем, пов’язаних із розвитком продовольчого ринку
представляє собою завдання теоретико-прикладного характеру, що вимагає вдосконалення
механізму регулювання важливих функціональних параметрів продовольчого ринку для
гарантування ефективності функціонування його організаційно-економічного механізму.
Ключові слова: організаційно-економічний механізм, регіональний ринок, інвестиційна
діяльність, ризики, попит, пропозиція, цінова рівновага.
Аннотация
В статье проанализировано современное состояние продовольственного рынка
Хмельницкого региона. Указано, что современный комплекс проблем, связанных с развитием
продовольственного рынка представляет собой задачу теоретико-прикладного характера,
требует совершенствования механизма регулирования важных функциональных параметров
продовольственного
рынка для обеспечения эффективности
функционирования
его
организационно-экономического механизма.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, региональный рынок,
инвестиционная деятельность, риски, спрос, предложение, ценовое равновесие.
Annotation
The article analyzes the current state of the food market Khmelnytsk region. It is noted that the current
set of problems related to the development of the food market is a problem of theoretical and applied nature,
which requires improving the mechanism of regulation of important functional parameters of the food market
to ensure the efficiency of its organizational-economic mechanism.
Key words: organizational and economic mechanism, regional market, investment, risk, demand,
supply, price equilibrium.
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ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ:
ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Постановка проблеми. Економіка будь-якої країни може бути конкурентоспроможною на
світовому ринку тільки за наявності потужної інноваційної складової. Як показує практичний досвід
економічно розвинутих країн, саме формування і розвиток інноваційного потенціалу регіону здатні
забезпечити високу конкурентоспроможність економіки країни. Отже, необхідним є створення
інституційних умов та структур, які зможуть забезпечити розвиток інноваційної діяльності. Побудова
такої інфраструктури передбачає створення національної інноваційної системи та її складових –
регіональних інноваційних систем (РІС).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним проблемам створення,
функціонування національних і регіональних інноваційних систем присвятили свої наукові праці такі
вітчизняні та зарубіжні вчені, як Надьон Г., Буняк Н., Дегтярьова І., Яремко Л., Третяк В., Csizmadia Z.,
Грош А., Мартін Р., Войніцька E., Портер М. Одночасно, в публікаціях вітчизняних вчених майже не
висвітлюється досвід формування інноваційних систем в регіонах розвинутих країн, який міг би стати
корисним прикладом і для України.
Постановка завдання. Мета статті - визначити особливості формування та функціонування
РІС в розвинутих країнах Європейської спільноти, проаналізувати основні характеристики даних
зарубіжних інноваційних систем та на цій основі запропонувати шляхи удосконалення розвитку РІС в
регіонах України.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах зростання глобалізації
економік більшості країн світу одним з головних чинників забезпечення високого рівня
конкурентоздатності як регіонів, так і країни в цілому, на нашу думку, є формування ефективно діючої
регіональної інноваційної системи.
У зв’язку з цим, особливого значення набуває вивчення зарубіжного досвіду створення РІС,
особливо в тих країнах, які змогли побудувати конкурентоспроможну економіку та стати членами
Європейського Союзу.
Розвинуті країни світу приділяють значну увагу розвитку інновацій. Надьон Г. О. виділяє такі
основні світові тенденції розвитку інноваційної діяльності:
− проблеми освоєння інноваційних технологій у промисловості є ключовими для більшості
розвинутих країн;
− інтелектуальний продукт досліджень є першоосновою виробничих інновацій;
− розвивається ринок технологій і ліцензій;
− виробничо-технологічний сектор світової економіки та промисловість, особливо у сфері
високих технологій, стають глобальними за своїм змістом. Розроблення високих технологій,
виробництво на їх основі високотехнологічної продукції та послуг, вихід з ними на світові ринки,
розширення міжнародної інтеграції в цій сфері стали для більшості промислово розвинутих країн
Західної Європи, США, Японії та ін., важливою стратегічною моделлю та основою економічного
зростання [3, с. 248].
На сьогоднішній день США, Японія, Китай, країни Західної Європи створили національні
інноваційні системи з метою забезпечення високої конкурентоспроможності своїх економік. Так,
наприклад, основою національної інноваційної системи США є 150 великих університетів, які
займають перші місця в світових рейтингах [1, с. 165]. Проте, як зазначає Дегтярьова І. О., досвід цих
країн засвідчив неефективність централізованої інноваційної політики та, водночас, позитивні
результати від створення потужних регіональних інноваційних систем [2, с. 2].
Для РІС в успішних регіонах характерні наступні особливості:
− економіка: вищий, ніж середній показник ВРП на душу населення в у порівнянні з іншими
регіонами,
сильна
експортоорієнтованість,
високий
рівень
підприємницької
діяльності,
диверсифікована структура промисловості, значна частка високотехнологічних галузей промисловості,
значні ресурси та кваліфікований людський капітал;
− сектор науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР): переважання
приватних коштів в структурі витрат на НДДКР, регіон є одночасно виробником власних технологій і
користувачем зовнішніх технологій з домінуючої першою складовою;
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− інфраструктура для проведення НДДКР: сильні та диверсифіковані установи, що здійснюють
НДДКР, та установи-посередники між ринковими потребами підприємств та наукою;
− соціальні мережі: стійкі відносини і взаємодія між учасниками інноваційної діяльності: зв'язок
між підприємствами, промисловістю і установами, що займаються НДДКР.
У зв’язку з тим, що Україна обрала стратегічним напрямком розвитку зовнішньополітичний курс
на інтеграцію з Європейським Союзом, вважаємо за доцільне в даній статті розглянути досвід трьох
європейських країн – Польщі, Швеції та Угорщини.
В Польщі, в Гданьскому інституті ринкової економіки [8, с. 3] було проведено дослідження
регіональних інноваційних систем, приклад якої наведено на рис. 1. Згідно з ним, можна виділити такі
сильні сторони РІС:
− діяльність, спрямована на фінансову (в основному зі структурних фондів) підтримку
інноваційної діяльності;
− наявність фінансових інструментів для підтримки НДДКР;
− зростаюча обізнаність та інноваційна культура підприємств, установ та місцевих органів влади;
− зростання кількості інноваційно активних підприємств (збільшується рівень витрат на НДДКР
та рівень зайнятості в цій сфері);
− зростання кількості установ з підтримки інновацій та установ з підтримки бізнесу;
− високий конкурентний потенціал фірм в деяких (традиційних для Польщі) галузей: харчової
промисловості, галузі машинобудування та деревообробної промисловості;
− зростаюча кількість товарів і послуг інноваційного характеру;
− високий рівень активності бізнес-середовища;
− поліпшення доступу фірм до трансферу технологій на регіональному, національному та
міжнародному рівнях;
− зростання частки експорту з високим ступенем переробки товарів;
− реалізація європейських проектів, пов'язаних з інноваційним розвитком;
− динамічний розвиток сектора малого і середнього бізнесу.

Суспільні НДДКР

Комерційні НДДКР

С
Підприємства, що
здійснюють інноваційну
діяльність
Університети,
науково-дослідні
інститути

Інноваційна інфраструктура: місцеві органи
державної влади, система науки та освіти, фінансова
система

ІТТ – інститути трансферу
технологій
СІДП – сектор інтелектуальних
та ділових послуг

Рис. 1. Структура регіональної інноваційної системи в Польщі, регіон Померанія [8, с. 5]
Між тим, необхідно також окреслили деякі слабкі сторони РІС Польщі: кваліфікація деяких
співробітників установ НДДКР є занадто низькою з точки зору їх здатності брати участь у підвищенні
інноваційної діяльності; обмежені можливості співпраці з науково-дослідними установами та іншими
підприємствами; застарілі технології та технічне обладнання багатьох підприємств; обмежена кількість
стимулів для інноваційної діяльності (без значних податкових пільг або інвестиційної підтримки);
обмеженість власних коштів підприємств для інвестування в інноваційну діяльність [5, с. 9].
В регіональній економіці іншої країни-члена Європейського Союзу – Швеції, значну роль відіграють
три сфери економіки: харчова промисловість, сфера наукових досліджень про життя та сфера розваг (що
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включає в себе кіноіндустрію, індустрію комп’ютерних ігор та індустріях мобільних технологій) [6, с. 562].
Саме на розвиток цих сфер спрямована регіональна політика місцевих органів влади.
Для підтримки інноваційної діяльності підприємств та організацій трьох провідних галузей в РІС
Сконе, провінції Швеції, були створені три програми Medical Valley Alliance, Skane Food Innovation
Network, Media Evolution, що таргетують відповідні галузі [7, с. 13].
Medical Valley Alliance (MVA) започаткована в середині 1990-х років як кластерна ініціатива,
метою якої було стимулювання зміцнення зв’язків між університетами та промисловістю, а також
укріплення двосторонніх відносин (Швеції та Данії) в області наукових досліджень про життя. В рамках
цього проекту об’єдналися провідні шведські та данські науково-освітні установи Люндський
університет та Копенгагенський університет, три найбільші фармацевтичні компанії регіону та
державні структури, які відповідальні за регіональний розвиток обох країн. На сьогоднішній день
значна увага MVA приділяється збільшенню рівня інтеграції між двома регіонами і стимулюванні
прикордонного співробітництва, існує співпраця з кластерами в Японії, Канади та Південної Кореї, яка
допомагає іноземним фірмам встановлювати контакти з місцевими компаніями або брати участь в
організації бізнес семінарів та конференцій.
Ще раніше, в середині 1980-х років, була створена Skane Food Innovation Network (SFIN),
головним завданням якої було підвищення міжнародної конкурентоспроможності харчової
промисловості, в основному через встановлення зв’язків з іншими галузями промисловості та науки –
машинобудівної, логістичної, наукової, пакувальної. В центрі уваги також є створення мереж між
суб’єктами інноваційної діяльності. Зокрема, працює десятирічний проект розвитку інновацій в
харчовій сфері, який фінансується консорціумом державних суб’єктів (в першу чергу, шведським
урядовим агентством по інноваціям Vinnova), Люндським університетом та кількома харчовими
компаніями в Сконе. Основними цілями є зміцнення мереж зв’язків в економіці Сконе між
промисловими та науковими колами, розвиток і стимулювання інновацій.
Остання організація, Media Evolution (ME), була створена в 2004 році та працювала до 2009 р.,
одним з головних ініціаторів була одна з великих телекомпаній Швеції – Scandvision. Ключовим
завданням цього об’єднання було зміцнення зв’язків між традиційними та новими медіа, служити
місцем зустрічі для учасників, що зосереджені на виробництві, споживанні та розподілі нових медіапродуктів. Також завданнями організації є підвищення кваліфікації працівників галузі, встановлення
соціальних мереж (наприклад, проведення ярмарок, конференцій, семінарів) та доступ до венчурного
капіталу (інкубатори, венчурні фонди тощо).
В Угорщині, одним з перших регіонів, в якому на основі міжнародного досвіду функціонування
РІС, була підготовлена стратегія вдосконалення інноваційної системи була Західна Трансданубія [4, с.
239]. Ця стратегія була спрямована на середньостроковий десятирічний період, метою якої було
підготовка та ефективне управління нової РІС та мережі. Її основними завданнями були:
− створення нових установ для системи інновацій та вдосконалення існуючих, а також їх
інтеграції в мережу;
− підвищення інноваційної діяльності бізнесу через організаційні програми стимулювання
інновацій;
− забезпечення додаткової підтримки діяльності з виробництва наукомісткої продукції та
продукції з високою доданою вартістю.
Прикладом для України може служити те, що для реалізації вищезазначеної стратегії були
створені декілька організацій. Координаторами першого етапу реалізації інноваційної стратегії
виступили West Pannon Regional Development Council (WPRDC) та West Pannon Regional Development
Agency (WPRDA). В результаті реалізації стратегії та пріоритетної політики уряду Угорщини щодо
децентралізації влади, в кінці 2004 р. разом з чотирма іншими регіональними організаціями WPRDA
заснувала West Pannon Regional Innovation Agency (WPRIA), а вже у першій половині 2005 р. з
подальшим об’єднанням була створена West Pannon Regional Innovation Council (WPRIC) [4, с. 241].
Підводячи підсумок, за 13 років прямих іноземних інвестицій в Західній Трансданубії були введені
нові технології та нові методи управління, збільшили кваліфікацію місцевої робочої сили та підвищився
рівень інноваційного потенціалу. Завдяки цьому, в регіоні, на відміну від інших територій Угорщини,
створились нові організаційні моделі: промислові парки, інноваційні центри та інкубатори, нові форми
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, кластерні організації для посилення співпраці тощо.
Отже, на нашу думку, можна виділити загальні позитивні риси вищенаведених РІС, досвід яких
можуть застосувати на практиці і регіони України:
− велика роль науково-дослідних установ і університетів в інноваційній діяльності;
− створення, за участю місцевих органів влади, організацій, які об’єднують в собі як
підприємства, які займаються інноваційною діяльність, так і наукові установи, які можуть виконувати
роль виробника інновацій;
− в кожній із розглянутої РІС значна увага приділяється державній підтримці інноваційної
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, зокрема через механізм податкових пільг;
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тощо;

− можливість створення нових структур – промислових парків, інноваційних центрів, інкубаторів

− запровадження програм з розвитку інновацій в тих галузях промисловості, в яких регіон має
високий конкурентний потенціал;
− встановлена тісна мережа зв’язків між суб’єктами інноваційної діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищезазначені особливості створення та
функціонування РІС в зарубіжних країнах, можна зробити висновок про те, що розвиток інноваційної
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу повинен стати одним з пріоритетних напрямків
розвитку регіональної економіки. Необхідним є, як це довела зарубіжна практика, і створення
організацій по інноваціям як важливої структурної одиниці ефективного функціонування РІС.
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Анотація
В статті визначено особливості формування та функціонування регіональних інноваційних
систем в Польщі, Швеції та Угорщині. Проаналізовано основні характеристики зарубіжних
інноваційних систем. На основі аналізу зарубіжного досвіду запропоновано шляхи удосконалення
розвитку РІС в регіонах України.
Ключові слова: регіональна інноваційна система, інноваційна діяльність, інфраструктура,
промисловість, технології, науково-дослідні установи.
Аннотация
В статье определены особенности формирования и функционирования региональных
инновационных систем в Польше, Швеции и Венгрии. Проанализированы основные характеристики
зарубежных инновационных систем. На основе анализа зарубежного опыта предложены пути
усовершенствования развития РИС в регионах Украины.
Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационная деятельность,
инфраструктура, промышленность, технологии, научно-исследовательские организации.
Annotation
In the article the features of the formation and functioning of regional innovation systems in Poland,
Sweden and Hungary. Analyzed the main characteristics of foreign innovation systems. Based on an
analysis of international experience suggests ways to improve the development of RIS in the regions of
Ukraine.
Key words: regional innovation system, innovation, infrastructure, industry, technology, research
organizations.
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ У РЕГУЛЮВАННІ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Постановка проблеми. Основою просторової організації території держави є адміністративнотериторіальний устрій. Сьогодні в територіальному поділі України спостерігаються певна
невпорядкованість, суперечливість, слабкий рівень залучення інвестицій через адміністративні
перепони, а деякі види адміністративно-територіальних одиниць взагалі не відповідають положенням
законодавства України. Вказане, в свою чергу, перешкоджає ефективному регулюванню соціальноекономічного розвитку та економічному зростанню та не дає змогу в повній мірі використати переваги
територіального поділу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок щодо вирішення проблем
становлення ефективної просторової організації територій, вдосконалення адміністративнотериторіального устрою України склали праці багатьох науковців, зокрема Р. Безсмертного, О. Кучеренка,
Р. Губаня, І. Савраса, С. Тулуби, Є. Качана, С. Кузнецова, І. Ананяна, Л. Богак та інших. Проте деякі
положення досліджуваної проблеми потребують певних узгоджень та поглибленого вивчення.
Постановка завдання. Сьогодні особливого значення набуває необхідність узгодження
термінології, понятійного апарату та класифікації адміністративно-територіального устрою України. Тому
метою статті є дослідження цих питань, що дасть змогу позбутись понятійних невідповідностей, а також
допоможе у реформуванні та врегулюванні організаційно-економічної і нормативно-правової структури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для здійснення ефективного регулювання
використання територіальних ресурсів потрібно постійне удосконалення та узгодження
термінологічного апарату, якій застосовується у визначеній сфері. Наявність розбіжностей щодо
тезаурусу у нормативних актах призводить до проявів передумов до різночитань при прийнятті
кінцевих рішень, отже й можливих помилок при визначенні доцільності впровадження запропонованих
заходів. Серед основних визначень щодо прийняття раціональних рішень слід відзначити наступні.
Територія - обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або
умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею,
географічним розташуванням, природними умовами, економічним освоєнням [1].
Розселення - суспільно-просторова форма буття, яка характеризується сукупністю
взаємопов’язаних і взаємозалежних поселень з різним рівнем природно-виробничого та економічного
потенціалу розміщених на певній території [2].
Населений пункт - первинна одиниця розселення людей в межах певної забудованої території,
яка тісно взаємопов'язана виробничими, трудовими, адміністративними, управлінськими, культурнопобутовими та іншими видами зв'язку, яка постійно або сезонно використовується як місце
проживання людей [3, с. 47].
Система розселення - це сукупність населених пунктів певної території, що розрізняються за
кількістю жителів і функціями та об'єднаних різними видами зв'язків: територіально-виробничими,
інформаційно-діловими, загальною інженерно-транспортною комунікаційною інфраструктурою,
єдиною мережею громадських центрів і місць відпочинку населення [4, с. 328; 5, с. 227].
Формування систем розселення відбувається у комплексі з розв’язанням проблем розвитку і
розміщення продуктивних сил і під впливом соціально-економічних факторів та базується на
законодавчо затвердженому адміністративно-територіальному устрою держави. Місце розташування
у системі розселення має велике значення у формуванні цін на земельні ділянки та нерухомість,
оскільки за сприятливими умовами впливу цього фактора власник землі та нерухомості має
можливість отримати більш високий дохід.
Адміністративно-територіальний устрій - територіальна організація, обумовлена поділом
території держави на певні складові частини (адміністративно-територіальні одиниці), згідно
географічних, історичних, економічних, соціальних, культурних та інших особливостей, з метою
раціональної системи управління соціально-економічними процесами та збалансованого розвитку
усієї території держави.
У радянські часи відповідно до «Положення про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою Української РСР», яке було затверджено Указом Президії Верховної Ради
Української РСР «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української
РСР» 12 березня 1981 року, населені пункти, які є на території України, поділялися на міські і сільські.
До міських населених пунктів належали міста республіканського, обласного, районного
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підпорядкування і селища міського типу [6]. З отриманням незалежності, відповідно до ст. 133
Конституції України, систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна
Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села [7]. Згідно державних
будівельних норм в Україні «Планування і забудова міських і сільських поселень» ДБН 360-92* міські
та сільські поселення залежно від проектної кількості населення на розрахунковий термін поділяються
на групи (табл. 1).
Таблиця 1
Поділ міських та сільських поселень
Населення, тис.чол.
Групи поселень
Міст
Найзначніші (крупніші)

Понад 1000

Значніші (крупні)

Понад 500 до 1000

Великі

Понад 250 до 500

Середні
Малі

*

Сільських поселень

Понад 100 до 250;
понад 50 до 100
Понад 20 до 50;
понад 10 до 20;
до 10

Понад 5;
понад 3 до 5
Понад 1 до 3;
понад 0,5 до 1
Понад 0,2 до 0,5
Понад 0,05 до 0,2;
до 0,05

* До групи малих міст входять селища міського типу
Державні будівельні норми також поділяють сільські населенні пункти на: селище, село, хутір (п.
1.7. Наказу Міністерства з питань будівництва та архітектури (далі Мінбудархітектури України)
«Планування і забудова сільських поселень. ДБН Б.2.4.-1-94» від 5 січня 1994 р. № 6) [7]. Відповідно
до ст. 1 Закону України «Про будівельні норми» від 5 листопада 2009 р. [8], державні будівельні норми
є підзаконним нормативним актом технічного характеру у сфері будівництва, містобудування та
архітектури.
Підзаконні нормативні акти мають відповідну юридичну чинність і належать до системи чинного
законодавства, що робить їх придатними для потреб нашого дослідження. Слід зазначити, що ст. 133
Конституції України не виділяє такий тип населених пунктів, як «селище міського типу», хоча державні
будівельні норми Україні та деякі автори навпаки. Розглянемо ці неузгодження більш докладно.
Селище міського типу (СМТ) – міське поселення, яке за функціональним призначенням у
загальній системі адміністративно-територіального устрою країни посідає проміжне місце між
сільським населеним пунктом і містом [9]. Розміщуються вони навколо промислових підприємств,
залізничних вузлів, курортів, санаторіїв. У них мешкають дві та більше тисяч, переважно робітників і
службовців, членів їхніх сімей [5, с. 78].
Як зазначалося раніше, в радянські часи в Указі Президії Верховної Ради Української РСР «Про
порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР» до міських
населених пунктів належали селища міського типу. В п. 10 Положення зазначалося: до категорії селищ
міського типу може бути віднесено населені пункти, розташовані при промислових підприємствах, будовах,
залізничних вузлах, гідротехнічних спорудах, підприємствах з виробництва і переробки
сільськогосподарської продукції, а також населені пункти, на території яких розташовані вищі та середні
спеціальні навчальні заклади, науково-дослідні установи, санаторії та інші стаціонарні лікувальні та
оздоровчі заклади, які мають державний житловий фонд, з кількістю населення понад 2 тисячі осіб, з яких
не менш як дві третини становлять робітники, службовці та члени їхніх сімей [6, с. 4].
Селища міського типу не мають правового закріплення в Україні, хоча практично на 1 січня 2011
року, згідно Статистичного щорічника України за 2010 рік, в країні існує 885 селищ міського типу, в
Одеській області – 33 [10].
Отже, СМТ – проміжна ланка між містом і селом, що свідчить про певну економічну та соціальну
розвиненість даного типу населених пунктів. Узгодженість та удосконалення системи адміністративнотериторіального устрою, приведення СМТ у відповідність до Конституції України сприятиме зростанню
економічної ефективності, підвищенню конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості
відповідних населених пунктів. Наприклад, правова обмеженість земель СМТ, як ресурсу з певними
властивостями не дає змогу отримувати більш високий дохід за її використання та при проведенні
операцій купівлі – продажу.
Впорядкованість та визначеність статусу СМТ та переведення його в залежності від переважних
функцій до категорії міста або селища дасть змогу обґрунтованого складання цін на ринку землі і
нерухомості як жилої, так і комерційної. Основою економічних параметрів є формування та визначення
міської або певного виду диференційної ренти, капіталізація якої в сучасному визначенні є реальними
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вартісними параметрами нерухомого майна та земельних ділянок. Вказане створить умови привабливого
інвестиційного клімату, оздоровлення економічного стану такого типу поселень та буде сприяти реалізації
обґрунтованих стратегій соціально-економічного розвитку вказаних населених пунктів України.
Висновки з проведеного дослідження. Невід’ємною складовою успішного управління
просторовою організацією території держави є її адміністративно-територіальний устрій, який
законодавчо регулюється. Невпорядкованості структури адміністративно-територіального устрою
України, неврегульованість статусу адміністративно-територіальних одиниць, відсутність єдиної
класифікації та порядку віднесення їх до відповідної категорії гальмує можливість в повній мірі
використовувати переваги територіального поділу. Наукове розв’язання цих проблем, здійснення
законодавчого та термінологічного врегулювання щодо статусу поселень сприятиме позбавленню
понятійної суперечливості, підвищенню рівня залучення інвестицій і, як наслідок, забезпечить
соціально-економічний розвиток та економічне зростання населених пунктів та держави загалом.
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Анотація
В статті розглядається проблема невпорядкованості і суперечливості понятійного апарату
у регулюванні використання територіальних ресурсів. Позбавлення від цих негативних явищ дасть
змогу підвищити соціально-економічний розвиток та економічне зростання населених пунктів.
Ключові слова: понятійний апарат, просторова організація території, адміністративнотериторіальний устрій, система розселення, населений пункт, соціально-економічний розвиток.
Аннотация
В статье рассматривается неупорядоченность и противоречивость понятийного
аппарата в регулировании использования территориальных ресурсов. Избавление от этих
негативных явлений позволит повысить социально-экономическое развитие и экономический
рост населенных пунктов.
Ключевые слова: понятийный аппарат, пространственная организация территории,
административно-территориальное устройство, система расселения, населенный пункт,
социально-экономическое развитие.
Аnnotation
The article deals with the disorder and contradictory concepts in the regulation of the use of territorial
resources, the removal of these negative events will improve the socio-economic development and the
growth of settlements.
Key words: conceptual apparatus, the spatial organization of the territory, administrative divisions,
settlement system, locality, socio-economic development.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ
ГЕОТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. В результаті інтенсивного техногенного впливу на компоненти
навколишнього середовища відбувається порушення екологічного балансу території промислового
регіону. Будь-яка діяльність людини, пов'язана з видобутком корисних копалин, веде до зміни
сформованих до початку розробки природних умов і стану навколишнього середовища.
В даний час проблема раціонального використання природних ресурсів та охорони
навколишнього природного середовища при видобутку і переробці корисних копалин в Україні набула
державної ваги. Це викликано тим, що стан навколишнього середовища у всіх гірничодобувних
регіонах характеризується як кризовий. На різних етапах експлуатації родовища в сферу впливу
гірничих робіт потрапляють поверхня і надра землі, повітряний басейн, ґрунтові та поверхневі води, а
також флора і фауна [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенням сучасної еколого-економічної
проблематики та пошуком шляхів виходу з кризового становища, пов’язаного з нераціональним
використанням природних ресурсів займалося багато вітчизняних та зарубіжних науковців. Аналізу,
вирішенню та дослідженню широкого спектру еколого-економічних проблем присвячені праці таких
вчених, як А. Долінського [2], О. Амоші [1], О. Балацького, А. Бардася, Л. Мельника, В. Трегобчука [7;
8]. Великого значення для сучасного рівня розвитку екологічно сталого підприємництва та пошуку
шляхів досягнення оптимального поєднання територіального і галузевого аспектів управління
промисловими підприємствами мали також роботи таких зарубіжних авторів, як Р. Велфорд,
К. Гофман, К. Ріхтер.
В даний час планування і проведення гірничих робіт неможливе без вирішення питань
ресурсозбереження та екологічної безпеки, а також широких теоретичних і прикладних досліджень у
цих областях. У теоретико-методологічному та прикладному аспектах необхідний розгляд актуальних
проблем сталого розвитку територій гірничопромислових регіонів шляхом формування ефективних
умов функціонування гірничо-технологічних і геотехнічних систем на основі встановлених
фундаментальних закономірностей нестаціонарних технологічних процесів гірничих робіт.
Постановка завдання. Завдання дослідження полягає у визначенні науково-технічних
принципів впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій у гірничій
промисловості, що дозволить підвищити ефективність впливу науково обґрунтованих інженерних
рішень на техногенну складову негативних змін природного середовища та ландшафту при розробці
родовищ корисних копалин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток гірничої промисловості, так само як
рекультивація порушених територій і повторне їхнє використання, з одного боку, залежить від
природних умов, які слід прийняти за константу, загальних умов і зв'язків, що стосуються соціальних
питань та вимог законодавчої системи, а з іншого боку – від сучасного стану техніки, технології, рівня
знань в області природокористування, екології та гірничої справи.
Основна мета розробки родовищ в умовах ринкової економіки – це віддання переваги швидкому
і максимальному прибутку з вкладеного капіталу сталого інвестування. У випадку, коли проекти
гірничої промисловості в майбутньому мають відповідати принципам сталого розвитку, уявний
конфлікт між рентабельністю і прибутком з одного боку, а також додатковими витратами для
інтегрованих проектом екологічних та соціальних інтересів з іншого боку об'єктивуються.
Важливий принцип об’єктивації проекту – це загальний розгляд в комплексній взаємодії
економічних, еколого-релевантних, екологічних і соціальних факторів, а також пошук за порівняльним
критерієм можливих сценаріїв. При цьому максимальний прибуток не завжди знаходиться в центрі
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уваги. В певних умовах є сенс прагнути до достатнього прибутку, щоб відповідати більш високим
екологічним і соціальним стандартам і разом з тим розвиватися стійко.
Будь-яка зміна стану природного середовища під впливом вугледобувних робіт неминуче
призводить до розвитку природних ланцюгових реакцій. Ці реакції спрямовані на нейтралізацію впливу
гірничих робіт та відновлення колишніх або формування нових екосистем, утворення яких при значних
змінах середовища може прийняти незворотній характер.
Як правило, підвищення рівня життя суспільства тягне за собою збільшення кількості
споживаних матеріалів і енергії. На рис. 1 зображено динаміку зростання споживання енергії у світі.

Рис. 1. Динаміка зростання споживання енергії у світі
Джерело : [2]
У зв'язку з тенденцією зростання чисельності населення та рівня життя в прогресуючих країнах,
в 2004-2008 рр. був відзначений значний економічний підйом і відповідне йому збільшення попиту на
мінеральну сировину, що призвело до дефіциту найважливіших видів корисних копалин і, як
результат, підвищення цін на них.
Світовий видобуток і споживання вугілля свідчать про стійку тенденцію зростання попиту на
нього, перш за все, як бази паливно-енергетичного комплексу. За останню чверть сторіччя обсяги
видобутку вугілля в світі збільшилися більш ніж в 1,5 рази і продовжують зростати щорічно приблизно
на 3%. При таких темпах вугілля може повернути собі провідне положення в енергетиці світу. Це
значною мірою обумовлено структурою світових запасів органічного палива, де вугіллю належить 67,
нафті – 18 і газу – 15%. В Україні вони складають відповідно – 95,4; 2 і 2,6% (включаючи і шахтний
метан). Запасів вугілля в країні за різними оцінками вистачить на 400-600 років. В Україні вугіллю як
органічному паливу альтернативи немає [6].
З інтенсифікацією процесів видобутку, значно зріс вплив гірничої промисловості на навколишнє
середовище, головним чином це відбувається через те, що значна частина світового ринку
мінеральної сировини пов'язана з країнами, що мають слабкорозвинену законодавчу базу, а також
систему низьких вимог до якості контролю та безпеки. Ситуація загострюється через те, що значна
частина розроблюваних родовищ знаходиться в зонах активного землеробства [3].
2
В Україні наслідком ведення гірничовидобувних робіт стало порушення 700 км високоякісних
2
родючих земель, у тому числі під відвали зайнято близько 70 км . На початок 2011 р. зареєстровано
160 тис. га порушених земель, з них відпрацьованих 50,6 тис. га, в стадії гірничотехнічної
рекультивації - 2473,3 га, в процесі усадки - 1851,3 га, біологічної рекультивації - 1288,1 га.
Рекультивацію у 2011 році проведено на площі 1,4 тис. га (0,9% від загальної площі порушених
земель), що на 0,3 тис. га менше, ніж було порушено в тому ж році 1,7 тис. га.
Сьогодні найбільш поширеним методом боротьби зі шкідливим впливом відвалів на навколишнє
середовище є їх рекультивація і закладка пустої породи у відпрацьований простір шахти. Даний метод
з економічної точки зору не приносить ніякої вигоди і є енергетично та фінансово досить витратним.
Відвали гірничої породи повинні розглядатися як техногенні родовища корисних копалин, чиє
відпрацювання може приносити дохід. Адже породна маса відвалів шахт містить до 46% вугілля, до
15% глиноземів (сировини для отримання алюмінію і силуміну) і до 20% оксидів кремнію і заліза.
За даними Держгеолкому, вміст рідкоземельних елементів в тонні породи сягає: германій – 55 г,
скандій – 20 г, галій – 100 г. Хоча дані елементи доцільно видобувати, починаючи з 10 грам на тонну, тим
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не менше, обмеженнями можуть бути потреба у конкретному виді рідкоземельного елементу, та
співвідношення витрат на видобуток, а також вартість на ринку [8]. Використання в якості сировини
відходів вуглевидобувної промисловості дозволяє здешевити вартість будівництва, як мінімум, на 15-20%.
Вміст вугільних відвалів цілком може замінити енергетичне або буре вугілля. Сучасні світові
технології їх переробки дозволяють використовувати відвальні породи вугільної промисловості як
паливо [4].
Облік всіх можливих негативних і позитивних наслідків переходу на маловідходні технології
вуглевидобування показує, що в масштабах регіону або країни в цілому, деяке підвищення витрат на
скорочення виходу відходів компенсується загальнодержавним економічним та екологічним ефектом.
Економічне зростання створює умови, необхідні для збереження екологічної рівноваги та досягнення
соціальних цілей. Застосування екологічно безпечних гетехнологій дає необхідну матеріальну основу
для сталого розвитку.
Висновки з проведеного дослідження. Для гірничої промисловості необхідна стратегія
розвитку, яка базується на раціональному використанні потенціалу родовища, застосуванні екологічно
допустимих технологій та рекультивації, інтегрованому плануванні та веденні виробництва. Дана
стратегія дозволить досягти економічного ефекту і буде сприяти зниженню екологічного навантаження
на навколишнє середовище, що є значним внеском у стійкий розвиток процесів, що відбуваються у
гірничій промисловості.
Необхідно виходити з умов реалізації найважливіших науково-технічних принципів:
− відчутне скорочення виходу відходів на основі створення принципово нових і вдосконалення
існуючих технологічних процесів видобутку та переробки мінеральної сировини;
− утилізація відходів в суміжних і супутніх процесах гірничого виробництва та інших галузях
промисловості;
− цілеспрямоване формування техногенних родовищ з урахуванням можливих технологій їх
розробки;
− освоєння родовищ техногенної сировини;
− ізоляція залишеної частини відходів з навколишнього середовища шляхом захоронення і
рекультивації техногенних формувань, відновлення порушених земель та територій.
Економічне зростання збільшує навантаження на ресурси, тобто призводить до необхідності
більш раціонального їх використання; як результат – призводить до необхідності мінімізації
негативного впливу на навколишнє середовище і використання сучасних методів екологічного
менеджменту.
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Анотація
Проаналізовано проблему раціонального використання природних ресурсів та охорони
навколишнього середовища при видобутку та переробці корисних копалин. Сформульовано
науково-технічні принципи впровадження ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій у
гірничій промисловості в умовах зростаючого попиту на енергоносії.
Ключові слова: видобуток, природне середовище, стратегія розвитку, техногенне
родовище, екологічне навантаження.
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Аннотация
Проанализирована проблема рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды при добыче и переработке полезных ископаемых. Сформулированы научнотехнические принципы внедрения ресурсосберегающих экологически безопасных технологий в
горной промышленности в условиях растущего спроса на энергоносители.
Ключевые слова: добыча, природная среда, стратегия развития, техногенное
месторождение, экологическая нагрузка.
Annotation
The problem of rational usе of natural resources and environmental protection during the extraction
and mineral processing is analyzed. The scientific and technological principles for the implementation
resource saving and environmental technologies in the mining industry in the face of growing demand for
energy are formulated.
Key words: mining, natural environment, development strategy, technogenic deposit, environmental
pressures.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Постановка проблеми. Одним із найважливіших стратегічних завдань аграрної політики
України є поступовий перехід агропромислового комплексу на екологічно безпечний рівень розвитку
сільського господарства [6], адже безпека харчових продуктів і продовольчої сировини належить до
основних факторів, що визначають здоров’я населення.
На сьогоднішній день якість та безпека виробленої аграрної продукції регулюється низкою
законодавчо-правових документів. Більшість із них, зокрема державні стандарти, містять загальні
технологічні вимоги щодо виробництва продуктів харчування, особливо щодо продукції дитячого
харчування. Однак, за висновками науковців законодавча база не у повній мірі формує умови для
виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції, що негативно впливає, насамперед, на
конкурентоспроможність такої продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретико-методологічного обґрунтування
конкурентоспроможності продукції, зокрема, сільськогосподарського виробництва широко висвітлено у
працях таких вчених, як С.Кваша [3], Л.Шульга [11], які визначили основні конкурентні ознаки продукції
в сучасних умовах господарювання, враховуючи вплив глобалізаційних процесів. Проблемам розвитку
екологічної складової аграрного виробництва присвячена значна частина наукових праць вітчизняних
економістів, а саме: С.Бєляєвої, В.Борисової [1], Б.Буркинського [2], О.Веклич, Т.Галушкіної,
Л.Мельник [4], В.Павлова [5], В.Писаренка [6], В.Фещенко [7], Н.Хмарової [8], О.Чигрин [9],
О.Шубравської [10] та інших. Поряд із цим, питання конкурентоспроможності екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції, враховуючи сучасні тенденції в аграрній сфері, є до кінця
невирішеним, зокрема, в контексті сталого розвитку сільських територій та перспектив формування
ефективного ринку такої продукції.
Постановка завдання. Необхідність обґрунтування перспектив розвитку виробництва
екологічно безпечної сільськогосподарської продукції обумовило мету дослідження, з якої можна
виділити наступні завдання: визначити середовища прояву конкурентних переваг екобезпечної
продукції; обґрунтувати вибір пріоритетів з підвищення конкурентоспроможності екобезпечної
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сільськогосподарської продукції; виділити вплив переваг і недоліків екобезпечної продукції на
конкурентоспроможність такого виробництва; запропонувати модель взаємозв’язку елементів
конкурентоспроможності екобезпечної сільськогосподарської продукції в контексті сталого розвитку
сільських територій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У ринкових умовах господарювання поняття „конкурентоспроможність” належить до числа
основних, оскільки поєднується з економічними, науково-технічними, маркетинговими та іншими
можливостям підприємств, галузей, чи країни загалом [10].
Розглядаючи питання конкурентоспроможності екологічно безпечної продукції, слід виходити із
загального наукового підходу до формування її факторів, до яких відносять техніко-технологічний
рівень і якість продукції, тобто здатність задовольняти потреби певної категорії споживачів. При цьому
необхідно виділити два середовища, в яких проявляється конкуренція: держава та підприємство.
На державному рівні, враховуючи міжнародний досвід, для оцінки рівня конкуренції
екобезпечної аграрної продукції можна використовувати систему загальних індикаторів, яка налічує
близько 340 показників і понад 100 експертних оцінок. Дані показники, на нашу думку, можна
згрупувати за такими основними факторами: 1) динаміка ринку екобезпечної сільськогосподарської
продукції; 2) вітчизняні потужності виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції; 3)
забезпеченість «екологічними» природними ресурсами; 4) державна підтримка галузі; 5) людський
капітал; 6) інвестиційно-інноваційний потенціал; 7) орієнтація на зовнішній ринок; 8) імідж країни як
надійного виробника екобезпечної продукції.
Слід зауважити, що на конкурентоспроможність впливають також політичні, економічні та
соціально-психологічні чинники. Їх природа має переважно дуалістичний або ж навіть триєдиний
характер, тому часто можна говорити лише про переважно політичний, чи, скажімо, економічний
характер впливу.
Конкурентоспроможність екобезпечної сільськогосподарської продукції на рівні підприємств
необхідно оцінювати за допомогою матричних або індикаторних методів, які дають змогу порівнювати
його із силою конкурентів або ж із звичайною продукцією. Оцінка здійснюється з використанням
певних економічних та соціальних стандартів. Оцінка за економічними стандартами містить показники
використання ресурсів (матеріальних, інформаційних, трудових і ресурсу часу), місткості ринку
екобезпечної продукції та рівня доходності даного виду діяльності аграрного підприємства. Наведені
показники зіставляються з аналогічними нормативними або фактичними показниками конкурентів.
Щодо встановленого рівня конкурентоспроможності потенціалу конкретного підприємства з
виробництва екологічно безпечної аграрної продукції формується матриця конкурентоспроможності, в
якій відображаються відносні величини вибраних стандартів (індикаторів) та їх значення. На основі
даних матриці розраховують конкретні рівні конкурентоспроможності потенціалу підприємства у
співставленні зі світовим, національним чи галузевим рівнем.
На основі аналізу отриманих даних формують управлінські рішення із підвищення рівня певних
показників діяльності підприємства, зокрема, для визначення пріоритетів при формуванні стратегії
підвищення конкурентоспроможності потенціалу аграрного підприємства з виробництва екобезпечної
сільськогосподарської продукції. Результати розрахунків стосовно можливої перспективної
ефективності використання інвестицій та часу зводяться у підсумкову таблицю, форма якої наведена
нижче (табл. 1).
Таблиця 1
Вибір пріоритетів з підвищення конкурентоспроможності
екобезпечної сільськогосподарської продукції

Час (Т)

Інтегральний
коефіцієнт
ефективност
і (Е*Ек/І*Т)

Пріоритети

2

Екологічний
ефект (Ек)

1

Ресурси та засоби для досягнення цілі
Економічний
ефект (Е)

Індикатори
Інвестиції (І)

№ з/п

3

4

5

6

7

8

Як вказує досвід останніх років в Україні відбулася активізація конкурентної політики, однак
частка монопольного сектора економіки у ВВП сягає ще більш ніж 40% (нормальним вважається
рівень 10–12%), тому говорити про сприятливі умови конкуренції на ринку екобезпечної продукції не
доводиться. Серед основних стримуючих факторів економісти називають: утрудненість доступу до
капіталу; низькі стимули до інвестицій; нерівні умови конкуренції; низький рівень якості управління на
підприємствах; недостатній рівень інтеграції у світову економічну систему; недостатня гнучкість ринку
праці.
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Для
більш
детального
вивчення
конкурентоспроможності
екологічно
безпечної
сільськогосподарської продукції в існуючих умовах функціонування національної економіки
продемонструємо сильні та слабкі сторони розвитку виробництва такої продукції в Україні (табл. 2).
Таблиця 2
Конкуренті ознаки розвитку виробництва екобезпечної
сільськогосподарської продукції в Україні
Сильні сторони
- наявність значних земельних ресурсів, придатних
для вирощування екобезпечної продукції;
- низький рівень використання гербіцидів,
пестицидів і мінеральних добрив;
- достатня кількість товаровиробників, готових
виробляти екобезпечну аграрну продукцію;
- значні резерви трудових ресурсів;
- можливість використання відновлювальних
джерел енергії.

Слабкі сторони
- недосконалість законодавчо-правової бази;
- слабкий рівень інформованості суспільства про
переваги даної продукції;
- необхідність перехідного періоду для
виробництва екобезпечної продукції;
- невелика ємність внутрішнього ринку та
неможливість у короткі строки виходу на зовнішній
ринок;
- нерозвинутий споживчий ринок.

Усі вказані ознаки є передумовою чи фундаментом для процесу формування конкурентних
переваг екобезпечної продукції сільського господарства, які виникають також за рахунок зниження
витрат для її виробництва та її диференціації із звичайною продукцією. Остання передбачає здатність
забезпечити споживачів більшою цінністю у вигляді нових якісних ознак, особливих споживчих
властивостей тощо. Таким чином, конкурентна перевага екобезпечної сільськогосподарської продукції
базується на вищій ефективності використання ресурсів.
Враховуючи вплив визначених нами особливостей розвитку виробництва екобезпечної продукції
сільського господарства на її конкурентоспроможність, можна виділити ряд переваг і недоліків такої
продукції:
1. Переваги:
• безпечність (відсутність хімічних елементів та поживність харчування);
• захист середовища (зменшення техногенного впливу при використанні природних ресурсів);
• смакові якості (забезпечення «природності» смаку);
• краще співвідношення ціни і витрат (навіть при вищій собівартості продукції забезпечується
висока рентабельність через ціну);
2. Недоліки:
• термін зберігання продукції (термін зберігання екобезпечної продукції менший, ніж у
звичайної);
• відсутність механізму стимулювання (державні дотації отримують фактично тільки виробники
звичайної продукції сільського господарства);
• превалювання економічних інтересів над екологічними;
• низький рівень інформатизації товаровиробників (більшість представників не готові або ж не
знають про необхідні умови переходу до стандартів виробництва екобезпечної продукції);
• нерозвинутість ринку екобезпечної продукції (відсутність інфраструктури такого ринку,
наявність олігополістичного типу ринку звичайної сільськогосподарської продукції);
• відсутність державної системи сертифікації та маркування екобезпечної продукції;
• неплатоспроможний рівень попиту (висока ціна реалізації екобезпечної продукції та низька
платоспроможність більшості споживачів стримує підвищення попиту на неї).
При цьому необхідно виділити певні передумови для досягнення конкурентних переваг такого
виробництва, що загалом включають: 1) забезпечення необхідного рівня цінності для покупця; 2)
унеможливлення дублювання із звичайною продукцією; 3) особливість та унікальність; 4) високу
економічну та екологічну ефективність виробництва. Джерелами отримання конкурентних переваг
екобезпечної продукції сільського господарства є: 1) сфокусованість на споживачеві; 2) відданість
завданням забезпечення належного рівня якості і збереження довкілля; 3) привернення уваги до
необхідності раціонального використання природних ресурсів; 4) зосередження на нововведеннях; 5)
відданість завданням надання якісних сервісних послуг; 6) швидкість та оперативність прийняття
рішень.
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що виробництво екобезпечної
сільськогосподарської продукції має зосереджуватись на двох аспектах: задоволення споживчих
потреб і забезпечення раціонального природокористування з боку виробника, що формуватиме набір
її конкурентних переваг на ринку, порівняно із звичайною продукцією.
Використовуючи запропоновану професором Шульгіною Л.М. [11] структуру споживчої цінності
товару, ми побудували власну модель структури конкурентних переваг виробництва екобезпечної
сільськогосподарської продукції (рис. 1).
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Рис. 1. Модель взаємозв’язку елементів конкурентоспроможності екобезпечної
сільськогосподарської продукції
Для розуміння сутності конкурентоспроможності екологічно безпечної продукції сільського
господарства варто більш детально розглянути кожну з її складових.
Матеріальний елемент. Досліджуючи матеріальну складову конкурентоспроможності
екобезпечної продукції доцільно відмітити, що в основу покладена її якість та екологічна безпечність.
Однак, досліджуючи поняття якості продукції варто розрізняти її об’єктивну та суб’єктивну сутність або
оцінку якості продукту з позиції його виробника та з точки зору сприйняття споживачем.
В основі створення об’єктивної складової матеріальної цінності необхідно виділяти принципи
підвищення якості продукції на основі, по-перше, характеристик продукції, по-друге, виробничих
процесів на підприємстві, в межах яких вона створюється, а також має значення існуюча система
управління.
Нематеріальний елемент. Враховуючи факт сприйняття споживачами суб’єктивної якості
екобезпечної продукції виробникам треба зосередитись на способах створення таких характеристик
продукції, які б сприймалася споживачем та максимально відповідали їх очікуванням. При цьому
вагомими чинниками цього процесу є: репутація сільськогосподарського виробника, його імідж та
бренд, довіра споживачів. Однак, на нашу думку, основу створення нематеріальної складової
конкурентоспроможності екологічно безпечної продукції складає бренд, оскільки він є інтегративною
категорією і включає в себе комплекс інформації про виробника та його продукцію, а також являє
собою своєрідну «обіцянку» вигод для споживачаЕмоційний елемент. Досліджуючи питання
емоційного елементу варто відмітити, що передусім ця складова формує конкурентні переваги
продукції у точках їх взаємодії через індивідуалізований, унікальний для кожного споживача досвід її
споживання. На основі цього можна виділити наступні засади екобезпечного виробництва: будь-яке
підприємство чи галузь не можуть створювати конкурентні ознаки одноосібно; носіями таких ознак є
власне екобезпечна сільськогосподарська продукція.
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конкурентоспроможності екологічно безпечної продукції тією чи іншою мірою має значення і
соціокультурне життя людей, де вона набуває соціальної складової, нової якості, яку можна
детермінувати як соціальний конструктивізм. За визначенням науковців у галузі соціології соціальне
конструювання – це процес перетворення уявлення людей про продукцію у відносно стійкі форми
поведінки, пов’язаної з нею.
Екологічний елемент. Одним із проявів конкурентоспроможності екобезпечної продукції
сільського господарства є, з одного боку, забезпечення підприємствами необхідного рівня екологізації
аграрного виробництва і раціонального використання природних ресурсів для максимального
збереження довкілля, а з іншого боку – вимога споживачів використовувати екологічно чисті ресурси
для виробництва безпечних продуктів харчування.
Загальний елемент. Формування загальної складової конкурентоспрожності супроводжується
переглядом традиційних поглядів щодо управління виробництвом продукції. Це означає, що
керівникам сільськогосподарських підприємств при виробництві екобезпечної продукції потрібно
переглянути свої цілі та використовувати свій потенціал не тільки для задоволення нагальних потреб
(своїх та споживачів), але й розвивати нові навички і знання для вирішення більш широких завдань
суспільства, таких, як більш глибоке задоволення суспільних потреб, здатність до запровадження
інновацій і підвищення еколого-економічної ефективності галузі.
Підтвердженням результатів досліджень, зроблениx висновків, для глибокого вивчення
потенційного попиту на екологічно безпечну сільськогосподарську продукцію нами проведено
анкетування громадян Тернопільського регіону.
За результатами проведеного опитування громадян можна відмітити наступне.
Як виявилося більшість респондентів знають або чули про екологічно безпечну продукцію,
зокрема, сільськогосподарську. Так, щодо розвитку ринку екобезпечної аграрної продукції 57%
опитаних лише частково проінформована про ці продукти, а 31% – нічого не знають про це. І лише
12% громадян більш глибоко цікавились сутністю такої продукції та її якісними характеристиками.
Стосовно структури сільськогосподарської продукції, то 63% опитаних поєднує у раціоні
продукти харчування рослинного і тваринного походження. При цьому, майже однакова їхня кількість
надає перевагу або рослинницькій, або ж тваринницькій продукції (відповідно, 17% і 20%).
Однак стримуючим фактором розвитку такого ринку може стати потенційно висока ціна
екобезпечної продукції. Із питанням щодо можливості чи готовності купити її за більшою ціною не
визначились ще 52% опитаних, а 16% – взагалі не готові платити за неї вищу ціну, порівняно із
звичайною продукцією на ринку. Хоча із всіх респондентів уже 32% виявили готовність платити вищу
ціну, що дає підстави зробити висновки про наявність передумов успішного розвитку ринку
екобезпечної продукції в регіоні.
Цікавою є позиція респондентів щодо величини ціни за екобезпечну продукцію. Так, більшість
(62%) опитаних готові заплатити лише на 25% більше через низьку власну купівельну
платоспроможність, 23% готові заплатити на 50 відсотків вищу ціну. І лише 15 відсотків опитаних
спроможні віддавати удвічі більше кощтів, ніж за звичайну продукцію.
Із цього випливає наступне. Конкурентоспроможність екобезпечної сільськогосподарської
продукції залежатиме не тільки від можливостей аграрних підприємств виробляти якісні продукти
харчування і продавати її за адекватною ціною, а й від рівня платоспроможності споживачів, тобто
насиченості попиту. Тому на зростання ринку такої продукції суттєвий вплив буде чинити ринкова
кон’юнктура.
Однозначною була відповідь респондентів щодо рівня захищеності екологічно безпечної
продукції. Про необхідність законодавчого регулювання виробництва екобезпечної продукції і
забезпечення захисту прав споживачів, що передбачає достатній рівень поінформованості
суспільства, наявність чітких стандартів виробництва, відповідного маркування тощо, наголосили усі
опитані.
Однак, поки що українським товаровиробникам довіряють повністю всього 7% респондентів, а
15% – ні. Це стосується переважно товаровиробників звичайної продукції, оскільки 78% опитаних не
зустрічали в продажі екологічно безпечної продукції, за винятком маркування «без ГМО», яким
позначаються хаотично майже усі види товарів.
А серед характеристик, якими повинна володіти така продукція більшість громадян обирають
комплексну оцінку продуктів харчування (71%), решта опитаних в приблизно однакових пропорціях
обирають відсутність ГМО (10%), відсутність шкідливих речовин і домішок (11%) і наявність певних
корисних характеристик (8%).
Попри наявність певних стримуючих факторів розвитку вітчизняного виробництва екологічно
безпечної продукції сільського господарства, можливості ринку екобезпечної продукції є значними,
оскільки 36% опитаних готові перейти на споживання виключно такої продукції, частково – 33%, а ще
14 відсотків опитаних вагаються.
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При цьому 26% респондентів вважають хорошою ідеєю створення окремих торгівельних
підрозділів для продажу екологічно безпечної продукції.
Загалом підвищення конкурентоспроможності продукції пов’язане із застосуванням новітніх
технологій виробництва, використанням нових сортів культур, підвищення продуктивності тварин
тощо. Проте не можна забувати про екологічну безпеку виробленої продукції, населення і природи,
про що говорить і світова спільнота, зокрема Світова організація торгівлі вимагає відповідного
законодавчого та нормативного забезпечення охорони навколишнього середовища. А розглядати
вітчизняний ринок екобезпечної продукції ізольовано від світового неприпустимо.
Заповнення світових ринкових сегментів можливе лише шляхом постійного вдосконалення
параметрів безпечності сільськогосподарської продукції та організаційно-економічних характеристик
аграрних підприємств.
Напрямки
підвищення
конкурентоспроможності
екобезпечної
продукції
сільського
господарства можна поділити на заходи, які здійснюються на рівні підприємств та держави (рис. 2).
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Рис. 2. Напрями підвищення конкурентоспроможності екобезпечної
сільськогосподарської продукції
Таким чином, конкурентоспроможність екобезпечної продукції на ринку залежить від таких
умов:
• системи контролю за якістю сільськогосподарської продукції на всіх етапах виробничого і
маркетингового процесу;
• розробки і запровадження стандартів на продукцію АПК відповідно до міжнародних вимог;
• контролю за технологічним процесом виробництва продукції;
• розвитку інфраструктури та вдосконалення законодавчої й нормативної бази;
• належного інформаційного забезпечення;
• урахування економічних та екологічних методів управління якістю продукції;
• використання новітніх технологій та вдосконалення параметрів упаковки і маркування
продукції.
Висновки з даного дослідження. Таким чином, проведені нами наукові обґрунтування
теоретичних підходів, узагальнення практичного досвіду та власні спостереження наштовхують нас до
висновку про необхідність розробки в сучасних умовах зародження ринку екологічно безпечної
продукції сільського господарства заходів з підвищення конкурентоспроможності такої продукції для
забезпечення сталості розвитку сільських територ
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Анотація
У статті обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності екологічно
безпечної продукції на державному і господарському рівнях; розглянуто сильні і слабкі сторони
виробництва екобезпечної аграрної продукції та вплив переваг і недоліків такої продукції на її
конкурентоспроможність; побудовано модель структури конкурентних переваг виробництва
екобезпечної
сільськогосподарської
продукції;
визначено
напрямки
підвищення
конкурентоспроможності екобезпечної аграрної продукції для забезпечення сталого розвитку
сільських територій.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні ознаки, аграрне виробництво,
екологічно безпечна сільськогосподарська продукція, сталий розвиток, сільські території
Аннотация
В статье обоснована необходимость повышения конкурентоспособности экологически
безопасной продукции на государственном и хозяйственном уровнях; рассмотрены сильные и
слабые стороны производства экобезопасной аграрной продукции и влияние преимуществ и
недостатков такой продукции на ее конкурентоспособность; создана модель структуры
конкурентных преимуществ производства экобезопасной сельскохозяйственной продукции,
определены направления повышения конкурентоспособности экобезопасной аграрной продукции
для обеспечения устойчивого развития сельских территорий.
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
конкурентные
признаки,
аграрное
производство, экологически безопасная сельскохозяйственная продукция, устойчивое развитие,
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Annotation
The article substantiates the need to improve the competitiveness of environmentally safe products
for public and commercial levels, examined the strengths and weaknesses of ecosafety agricultural products
and the impact of the advantages and disadvantages of such products for its competitiveness, the model
structure of the competitive advantages of ecosafety agricultural products, and the direction of improving the
competitiveness ecosafety agricultural products for sustainable rural development.
Key words: competitiveness, competitive features, farming, ecosafety agricultural products,
sustainable development, rural areas
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НАПРЯМКИ ДОСЯГНЕННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЕКОСИСТЕМ
Постановка проблеми. Метою економічного, екологічного та соціального розвитку на
глобальному та локальному рівні є забезпечення його стійкості. Тобто, такий поступ повинен
забезпечувати потреби як сьогодення, так і можливість наступних поколінь забезпечувати свої. При
цьому необхідним є як пріоритетне гарантування потреб найбідніших, так і обмеження антропогенного
впливу з огляду на можливість навколишнього природного середовища до самовідтворення та
відновлення його людиною як сьогодні, так і в майбутньому.
Очевидно те, що у країнах, де є достатні можливості ефективного економічного зростання у
контексті забезпечення його сталості, важливою є всебічна підтримка таких процесів. У деяких країнах
економічний поступ має здійснюватися з огляду на доцільність обсягів або способів використання
ресурсів у сенсі можливості екосистем зберігатися у майбутньому. Тобто стійкий розвиток потребує як
збільшення виробничого потенціалу, так і забезпечення можливості всебічного розвитку для всіх
членів суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання збалансованості розвитку економічних,
екологічних та соціальних систем в сучасних умовах досліджуються провідними вітчизняними та
зарубіжними вченими різних наукових шкіл та напрямків. Серед багатьох інших, значний внесок у
розвиток теорії стійкості та впровадження відповідних розробок у господарську практику здійснили такі
вчені, як Варналій З., Герасимчук З., Гробер У., Ехнерт І., Клименко М., Кравців, Міщенко В., Різ Г.,
Сміт Ч., Трегобчук В., Тейлор Д. Фінн Д. та ін.
Поряд з цим, існує потреба подальших досліджень сутності стійкості та трансформації цього
поняття в сучасних умовах економічних та екологічних трансформацій. Концепція збалансованості,
яка розробляється як на локальному, так і глобальному рівні повинна характеризуватися
універсальністю та адаптивністю і водночас забезпечувати всі можливості для індивідуального
розвитку держав та території.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення сутності збалансованості та забезпечення
процесів стійкості в сучасних умовах розвитку господарських та екосистем, обґрунтування підходів
щодо можливостей забезпечення сталості суспільного поступу та кроків щодо мінімізації негативних
впливів незбалансованості на глобальний розвиток, визначення напрямків забезпечення стійкості в
сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Категорія «сталий розвиток» включає значну
кількість підходів до визначення її сутності. А пріоритетність, відповідно, екоцентричності чи
антропоцентричності, у різних концепціях сьогодні значною мірою визначає існуючі відмінності у
баченні подальшого суспільного поступу. Крім того, неоднозначним є питання обмежень, які
накладаються умовами сталого розвитку на значну кількість країн, що розвиваються. Адже вони
можуть бути обмежені у можливостях свого розвитку зобов’язаннями щодо зменшення забруднення
навколишнього середовища, масштабів розробки корисних копалин, розораності земель та ін.
Зазначимо, що розвинені країни у свій час не мали таких обмежень.
Щодо походження концепції збалансованості, то ще у 400 році до нашої ери Арістотель
висловлював близькі за змістом думки у відношенні до ефективного ведення домогосподарств. Тоді
підхід орієнтувався на необхідності не лише споживання, а хоча б часткового самостійного
забезпечення такими господарствами своїх потреб. Зародження та початок використання ідеї сталого
розвитку у її сучасному розумінні за різними джерелами датують періодом з 12 по 16 століття, коли
поняття використовувалося стосовно необхідності збалансованості лісокористування [1, с.35-36].
В загальному, під «сталим розвитком» розуміють спосіб забезпечення економічного зростання,
при якому природні та інші ресурси, які необхідні для забезпечення потреб людини, використовуються
таким чином, що забезпечує збереження, охорону та відновлення навколишнього природного
середовища та можливість використовувати відповідні ресурси, а отже і забезпечувати свої потреби
наступним поколінням.
Перше використання категорії «сталий» у її досліджуваному розумінні було здійснене науковцям
Римського Клубу у відомій роботі «Межі зростання» у березні 1972 року. Автори констатували, що
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необхідно запропонувати світу спосіб виробництва, який би був сталим, тобто без загроз
неконтрольованого та несподіваного руйнування та, при цьому, забезпечував би основні потреби
населення [2, с.3].
Термін, що перекладено як «сталий розвиток», вперше було використано у своєму звіті «Наше
спільне майбутнє» у жовтні 1987 року Всесвітньою Комісією з питань навколишнього природного
середовища та розвитку. Головою Комісії у грудні 1983 року, тодішнім Генеральним Секретерам
Організації Об’єднаних Націй Пересом де Куельєром, була призначена Прем’єр-Міністр Норвегії Гро
Харлем Брундтланд. Створення Комісії було обумовлене гострою стурбованість Генеральної
Асамблеї ООН різким погіршенням стану екосистеми та загрозою виснаження запасів природних
ресурсів, а отже необхідністю об’єднати зусилля світової спільноти навколо спільної мети –
забезпечення збалансованого розвитку. А після завершення роботи комісії у грудні 1987 року – у квітні
наступного, її місію продовжила новостворена організація «Центр для спільного майбутнього».
Визначення сталого розвитку запропоноване Комісією Брундтланд, як «розвитку, що гарантує
забезпечення сьогоднішніх потреб не позбавляючи можливості наших нащадків забезпечувати свої»,
стало найбільш розповсюдженим трактуванням самопідтримуваного розвитку [3].
Дослідник питань сталого розвитку М.Т. Нідхем визначає дану категорію як «здатність
забезпечувати сучасні потреби, долучаючись вже сьогодні до вирішення питань забезпечення
наступними поколіннями своїх» [4].
Варто зазначити, що у науковому середовищі ідеї щодо необхідності забезпечення сталого розвитку
поділяються не всіма. Так Д. Байден зазначає, що недостатньо продумані дії щодо регулювання
економічного, екологічного та соціального розвитку можуть мати негативі наслідки для економіки. Він
вважає, що багато пропозицій щодо збереження навколишнього природного середовища, а також
впровадження в життя концепції сталого розвитку можуть призвести до протилежних планованим
результатів. Крім того, за словами науковця, впроваджувані принципи можуть суперечити ідеям вільного
підприємництва, не маючи при цьому ніяких доказів своєї ефективності. Лише право приватної власності,
тобто можливість володіти, управляти та розпоряджатися майном може змусити виробників та споживачів
раціонально та збалансовано використовувати природні ресурси. Завданням держави є лише створення
для цього відповідних умов [5].
Вважаємо, що подібна критика не враховує того, що загальновідомим є той факт, що «невидима
рука ринку», про яку писав Адам Сміт у своїй праці «Багатство народів», забезпечує оптимальне
регулювання лише господарських, тобто економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання.
Фіскальна, соціальна та екологічна політика повинна організовуватися, проводитися та
скориговуватися на державному рівні, що і є одним з головних завдань будь-якої держави. Приватна
ініціатива, будучи в умовах ринкової економіки пріоритетною, не може за своєю сутністю вирішувати
всі проблеми розвитку людини та суспільства [6].
Щодо поняття «сталий розвиток», то критика, як правило, стосується термінології, хоча
більшість опонентів поділяють зміст, який вкладається у відповідний науковий термін. Мова може йти
або ж про певну «нечіткість» визначення або ж про його трактування як такого, що не несе змісту, який
в нього вкладається. Д.Тейлор вважає, що ідея сталого розвитку, внаслідок конфлікту суперечливих
позицій щодо його сутності, може бути використана тими, хто не є прихильниками екологічно
орієнтованого економічного та соціокультурного розвитку.
Більше того, висловлюються позиції, згідно яких, у глобальній економіці, де 20 відсотків
населення споживає 80 відсотків ресурсів, сталий розвиток забезпечити неможливо. А
збалансованість розвитку може досягатися лише шляхом зниження темпів економічного розвитку у
найбільш розвинених країнах світу, що, у свою чергу, суперечить сучасній концепції сталості [7].
З огляду на існуючу критику, яка виражає аргументовану позицію окремих вчених, виникає
необхідність розробки наукових підходів та стратегій забезпечення сталого розвитку для глобальної та
локальних господарських та екосистем, які б враховували існуючу стурбованість щодо можливих
проблем, і відповідали б на нові виклики цивілізаційного поступу.
Одним з ключових напрямків роботи щодо універсалізації підходів до розробки та впровадження
ідей сталого розвитку є діяльність Міжнародних організацій на чолі з Організацією Об’єднаних Націй.
Відповідна робота ООН вже протягом більше ніж 40 років спрямовується на організацію та
проведення зустрічей представників світової спільноти з обговорення та окреслення шляхів вирішення
актуальних проблем, в тому числі, глобальних екологічних питань та проблем сталого розвитку.
Відповідно, Конференція ООН з питань сталого розвитку, яка проходила в Ріо-де-Жанейро 2022 червня 2012 року (у зв’язку з тим, що відбувалася через 20 років після першого тематичного Саміту
у цьому ж Бразильському мегаполісі, у світових засобах масової інформації дана конференція
згадувана як Ріо+20), стала черговим важливим кроком до реалізації глобальної стратегії сталого
розвитку. Завданнями зустрічі були оцінка прогресу в напрямку сталого розвитку, розробка шляхів
реалізації наявних резервів забезпечення збалансованого поступу, напрацювання підходів до
вирішення нових проблем, розробка заходів зменшення масштабів бідності у світі та побудови
економіки, яка б не чинила негативного впливу на екосистему.
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За підсумками Конференції було вирішено винести на розгляд Генеральної Асамблеї ООН та
прийняти рішення, серед іншого, з питань: 1) створення органу з виконання 10-річного плану програм
збалансованого споживання і виробництва; 2) утворення комісії, яка б розробила та підготувала для
затвердження на Генеральній Асамблеї документ щодо глобальних цілей та завдань сталого
розвитку; 3) започаткування під егідою ООН міжурядового діалогу для вивчення можливостей
реалізації ефективної фінансової стратегії для
збалансованого розвитку; розгляду пропозиції
Генерального Секретаря ООН щодо удосконалення механізму розробки, поширення та використання
ефективних та екологічно безпечних технологій. Крім того, учасники Конференції взяли на себе
добровільні фінансові зобов’язання щодо забезпечення реалізації її рішень на суму 513 мільярдів
доларів США.
Підсумковий документ під назвою «Майбутнє, якого ми хочемо» став квінтесенцією роботи над
питаннями забезпечення сталого розвитку, яка проводилася впродовж всіх попередніх років.
Учасниками Конференції було констатовано, що різні країни мають неоднакові підходи до
досягнення збалансованості розвитку, які відповідають їх національним інтересам. Разом з тим,
«зелена» економіка у контексті стійкого розвитку розглядається як важлива його складова, що здатна
забезпечити формування різних політик, проте не повинна ставати догмою. Визначено, що для всіх
учасників світової спільноти, стратегії побудови «зеленої» економіки повинні, серед іншого,
відповідати нормам міжнародного права, сприяти всебічному розвитку та розширювати можливості
всіх прошарків населення, не допускати будь-яких проявів дискримінації та боротися з нерівністю,
зменшувати технологічний розрив між країнами та ін.
У документі Саміту наголошено на необхідності удосконалення міжнародного регулювання
природокористування у контексті сталого розвитку та посилення ролі Програми ООН по
навколишньому середовищу, як провідного глобального природоохоронного органу.
Разом з тим, Конференція, на думку багатьох, не започаткувала нових процесів у питаннях
удосконалення міжнародної системи досягнення мети сталого розвитку. У підсумковому документі не
були визначені конкретні цілі та шляхи переходу до екологічно ефективної економіки, не прийнято
рішення щодо надання Програмі з охорони навколишнього середовища ООН статусу спеціальної
агенції та ін. Проте варто зауважити, що рішення Конференції можуть розвиватися і реалізуватися на
наступних тематичних форумах, в тому числі і в межах роботи Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй.
Слід зазначити, що в сучасних умовах дедалі більшої важливості при прийнятті управлінських
рішень набуває врахування впливу міжгалузевих зв’язків на можливості забезпечення сталого
розвитку. Сьогодні такі зв’язки на глобальному та локальному рівнях створюють умови для
виникнення нових форм екологічних та економічних взаємовпливів, що повинно бути враховано на
всіх рівнях управління. Підходи, які використовувалися ще до недавнього часу, коли вплив певної
галузі на інші розглядався як побічний ефект і враховувався лише за спеціально обумовленої потреби,
мають бути змінені. Адже значна кількість екологічних, економічних, соціальних та інших проблем
часто є результатом відсутності усвідомлення зацікавленими сторонами відповідальності за ризики та
кризові ситуації у сферах діяльності, відмінних від своєї. Разом з тим, мета збалансованого розвитку
може бути досягнена лише у випадку розуміння причетності кожного до вирішення актуальних
проблем сучасності, якими, здавалося б, віддаленими вони не були.
У даному контексті не менш важливим є розвиток та наділення повноваженнями щодо
прийняття рішень з управління територіями та їх ресурсами місцевих громад. У випадку реалізації
значних проектів необхідно забезпечувати широке інформування усіх зацікавлених учасників процесу.
Остаточні рішення щодо чутливих у екологічному та інших планах проектів повинні прийматися лише
із врахуванням точки зору населення, яке проживає на відповідній території.
В умовах сталого розвитку економічне зростання має поєднуватись зі збереженням природного
різноманіття, зменшенням вразливості народногосподарських комплексів до економічних та
соціальних криз та удосконаленням механізму розподілу доходів. Як правило, швидке економічне
зростання з погіршенням структури розподілу його результатів має гірші наслідки для держави ніж
повільніші темпи росту, що супроводжуються підвищенням якості життя всіх прошарків населення. У
свою чергу, мінімізація ризиків виникнення кризових явищ має досягатися шляхом застосування
технологій, які практично ліквідують виробничі ризики, проведення економічної політики, що
гарантуватиме зменшення амплітуди ринкових коливань, створення фінансових та інших резервів. З
точки зору досягнення сталості суспільного поступу, розвиток, який поєднує економічне зростання із
зменшенням вразливості виробничих та народногосподарських комплексів, є більш ефективним.
Крім того, забезпечення збалансованості розвитку вимагає вирішення проблем не лише захисту
і відновлення навколишнього природного середовища, але й подальшого розвитку освіти, охорони
здоров’я та інших напрямків соціальної інфраструктури. Такий підхід матиме свої результати і у тому,
що освічене та здорове населення в цілому працюватиме продуктивніше, а зростання обсягів
виробництва товарів і послуг призводитиме до зменшення витрат і т.д., що також є складовою
формування політики сталого розвитку.
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Варто зазначити, що, незважаючи на тенденції до зменшення розриву між продуктивністю праці
у розвинених країнах та у країнах, які розвиваються, наявні відмінності становлять серйозну загрозу
стійкості соціально-економічного поступу в коротко-, та середньостроковій перспективі. Так, виробіток
на одного робітника у країнах, що відносяться до передових економік світу, складав у 2011 році в
середньому 64319 дол. США, тоді як у країнах на шляху розвитку – 13077 дол. [8, с. 32].
Висновки з даного дослідження. Глобалізованість сучасного світу вимагає, щоб поєднання
екологічних, економічних та соціальних складових у законодавстві окремих країн супроводжувалося
роботою щодо уніфікації відповідного законодавства на міжнародному рівні. Це обумовлюється тим,
що зі зростанням споживання вуглеводів та інших природних ресурсів, збільшенням обсягів торгівлі і
т.д. у глобальному світі посилюються як зв’язки, так і взаємна залежність господарських та екосистем
країн-учасників світової спільноти. Тобто, у процесі сталого розвитку важливість універсалізації
економічних, екологічних та соціальних чинників у міжнародних відносинах лише зростатиме, що
зумовлює необхідність здійснення відповідних досліджень, обґрунтувань та розробок уже сьогодні.
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Анотація
Досліджено сутність концепції стійкості на сучасному етапі розвитку господарського
механізму локального та глобального типів, а також проблеми реалізації підходів збалансованого
економічного, екологічного та соціального поступу в умовах сучасних економічних формацій.
Запропоновано напрямки реалізації принципів стійкості.
Ключові слова: господарські та екологічні системи, стійкість, сталий розвиток, міжнародна
співпраця, стратегія.
Аннотация
Исследована сущность концепции устойчивости на современном этапе развития
хозяйственного механизма локального и глобального типов, а также проблемы реализации
подходов сбалансированного экономического, экологического и социального развития в условиях
современных экономических формаций. Предложены направления реализации принципов
устойчивости.
Ключевые слова: хозяйственные и экологические системы, устойчивость, устойчивое
развитие, международное сотрудничество, стратегия.
Annotation
The essence of the concept of sustainability at the current stage of the economic mechanism of local
and global types, as well as problems of implementation of approaches of sustainable economic,
environmental and social progress in modern economic systems is researched. Directions of sustainability
principles implementation are proposed.
Key words: economic and ecological systems, sustainability, sustainable development, international
cooperation, strategy.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО
АГРОВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ
ДОВКІЛЛЯ
Постановка проблеми. Людство у процесі свого розвитку тривалий час застосовувало інтенсивні
методи ведення сільського господарства, використовуючи ресурси агросфери, різноманітні хімічні
речовини у значних кількостях переважно для нарощування виробництва продовольства та
сільськогосподарської сировини для промисловості. Такий підхід призвів до надмірного зростання обсягів
використання ресурсів та енергії, необхідних для виробництва кожної одиниці продукції, зниження її
якісних властивостей, а також до виснаження природного потенціалу і забруднення довкілля.
Нині людство зрозуміло, що подальша руйнація агросфери загрожує його існуванню й
усвідомило, що необхідна нова філософія взаємовідносин між людиною і агросферою. Адже
ігнорування екологічних чинників у веденні сільського господарства підриває природно-ресурсний
потенціал суспільного виробництва, негативно позначається на здоров’ї людини і порушує рівновагу в
навколишньому природному середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічним проблемам екологізації
сільського господарства, ведення альтернативних методів виробництва високоякісної органічної продукції,
формування попиту на сільськогосподарську продукцію органічного сектора присвячені дослідження
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. До найбільш відомих належать наукові праці: В. Андрійчука,
В. Артиша, В. Вовка, Т. Зінчук, М. Капштика, М. Кропивка, Є. Милованова, О. Рудницької, П. Саблука,
В. Трегубчука, Р. Тринька, М. Окади, А. Подолинського, О. Попової, В. Шлапака, О. Шубравської,
Р. Штайнера та інших. Разом з тим, не зважаючи на їх значні наукові результати, в сучасних умовах
глобальних змін поглиблених досліджень вимагають теоретичні основи становлення і подальшого
розвитку органічного агровиробництва у контексті екологізації навколишнього природного середовища.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних основ формування і
визначення місця органічного агровиробництва у системі екологоспрямованих методів ведення
сільського господарства, обґрунтування сутності поняття «органічне агровиробництво» за системною
побудовою в сучасних умовах викликів глобалізації світової економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нероздільність важливих завдань збереження
природного середовища та економічного розвитку світової спільноти стали ключовою проблемою на
найбільшій в історії людства зустрічі лідерів держав світу під егідою ООН у м. Ріо-де-Жанейро
(1992 р.), яка отримала назву “Самміт “Планета Земля”, на якій був прийнятий фундаментальний
підсумковий документ – Програма дій “Порядок денний на XXI століття” (AGENDA-21). Базуючись на
основних ідеях і принципах, задекларованих на цій конференції ООН з питань навколишнього
середовища і розвитку, Україна вважає доцільним перехід до сталого розвитку, при якому
забезпечується збалансоване вирішення соціально-економічних завдань, збереження сприятливого
стану навколишнього середовища і природно-ресурсного потенціалу з метою задоволення життєвих
потреб нинішнього і майбутніх поколінь [8, с.137]. Це означає, що сталий розвиток аграрного сектору
неможливий без екологізації сільськогосподарського виробництва.
За твердженням Продовольчої і Сільськогосподарської Організації ООН (FAO), яка багато років
вивчала наслідки застосування органічних засобів та методів індустріального ведення сільського
господарства, майбутнє аграрного розвитку в світі має будуватись виключно на органічних
технологіях. Актуальність виробництва екологічно чистої продукції, за визначенням цієї Всесвітньої
організації, стоїть на другому місці після ядерного роззброєння [2, с. 12].
Це означає, що для сучасних і майбутніх поколінь перспективною багатофункціональною
агроекологічною моделлю, яка базується на сучасному менеджменті агроекосистем є органічне
1
сільське господарство (біологічне, екологічне) .
Теоретичні і методологічні концепції сталого суспільного розвитку на основі екологічних підходів,
започатковані видатним українським вченим-економістом та екологом С. А. Подолинським, який
зробив великий прорив у розвитку світової економічної думки, порушивши низку принципово нових
підходів до аналізу розвитку людства, пов’язавши його із збереженням і нагромадженням енергії.
Зокрема, у своїй науковій роботі “Праця людини і її відношення до розподілу енергії” (1880 р.) він
1

Зокрема, англійською мовою – organic, французькою – biologique, шведською – ekologisk.
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наголошував: “… що правильне землеробство є найкращим прикладом корисної праці, тобто роботи,
яка збільшує збереження сонячної енергії на земній поверхні” [6, с. 47].
Наукові здобутки С. Подолинського значно випереджали час і не тільки багатьом його
сучасникам, а й наступним поколінням, не були достатньо зрозумілими. На початку ХХ ст. його ідеї
були підхоплені австрійським вченим, філософом Р. Штайнером (1861-1925 рр.), який сформулював
основні принципи біодинаміки – ефективної технологій органічного землеробства, яка дозволяє
максимально швидко і якісно поновлювати біологічний баланс ґрунту та підвищувати його родючість,
які згодом отримали популяризацію в Європі [10, с. 39-40].
Згідно з концепцією біодинамічного землеробства, створеної Р. Штайнером у 1924 р., воно
визначається як метод ведення сільськогосподарського виробництва, що базується на ставленні до
ферми як до живої системи, яка взаємодіє з навколишнім природнім середовищем для сприяння
оздоровлення ґрунтів і виробництва продовольства.
Ідеї фундатора української наукової школи фізичної економії С. Подолинського та Р. Штайнера є
орієнтиром для сучасної аграрної науки і практики при формуванні екологоспрямованого
сільськогосподарського виробництва, для розвитку гармонійних відносин між природою і суспільством.
На противагу інтенсивному методу ведення сільського господарства, аграрна економічна наука
переконливою альтернативою розглядає органічне агровиробництво у контексті поліпшення якості
природної родючості ґрунтів, розвитку виробництва екологічно чистої продукції для повноцінного і
безпечного здорового харчування людей, збереження довкілля. Водночас, потребують узагальнення і
уточнення поглядів вчених на сутність, види, значення понять деяких базових категорій, основними з
яких є поняття “органічне агровиробництво”, “органічна продукція”.
Теоретики і практики по-різному тлумачать сутність категорій “органічне агровиробництво” і
“органічна продукція”. Вони є досить дискусійними з огляду на подібність за багатьма ознаками, які у
порівнянні з іншими методами ведення екологоспрямованого сільськогосподарського виробництва.
Поняття “органічне землеробство” (Organic Farming) загальноприйняте в економічній
термінології англомовних країн ЄС і США й означає такий спосіб сільськогосподарського виробництва,
за якого виключається використання синтетичних хімікатів (добрив, пестицидів, антибіотиків тощо) та
генетично модифікованих організмів для одержання екологічно чистої продукції [13].
Наукові засади органічного агровиробництва досить вдало викладені в основних положеннях
Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (International Federation of Organic
Agriculture Movements – IFOAM). За її визначенням, органічне агровиробництво об’єднує всі
сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно-, соціально- та економічно доцільне
виробництво сільськогосподарської продукції. В основі таких систем лежить використання локальноспецифічної родючості ґрунтів як ключового елементу успішного виробництва. Такі системи
використовують природний потенціал рослин, тварин і ландшафтів та спрямовані на гармонізацію
сільськогосподарської практики і навколишнього середовища [12].
У Постанові Ради Європейського Союзу № 834/2007 від 28 червня 2007 року щодо органічного
виробництва та маркування органічних продуктів вказано, що “Органічне виробництво – це цілісна
система господарювання, яка поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля,
рівень біологічного різноманіття, збереження природних ресурсів, застосування високих стандартів
належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, який відповідає певним вимогам до
продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного походження” [5, с. 1]. Таке
трактування дає підстави стверджувати, що метод органічного агровиробництва відіграє двояку роль:
економічну – забезпечує специфічний агропродовольчий ринок, який відповідає зростаючим потребам
споживачів в органічній продукції, екологічну – створює загальне благо, сприяючи захисту довкілля та
зрівноваженого розвитку сільських територій.
О. Попова вважає, що органічне сільське господарство за своєю суттю є взірцевою моделлю
сталого агрогосподарювання, за якої найповнішою мірою реалізується багатофункціональність
сільського господарства і, насамперед, його соціально-екологічна спрямованість. Дослідник вважає,
що практично таке господарювання представляє нову економіку сільського господарства, за якої
вдало поєднуються екологічна турбота, економічна раціональність і соціальна логіка [7, с. 186].
У ширшому контексті розуміє органічне сільське господарство В. Вовк, який вважає, що “… це
практична реалізація в сфері аграрного виробництва загальної концепції сталого (екологічно і
соціально) збалансованого розвитку, що задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби” [1, с. 4].
Узагальнюючи існуючі підходи вітчизняних і зарубіжних вчених, поняття “органічне
агровиробництво” в сучасних умовах викликів глобалізації та посилення диференціації суспільства
слід
характеризувати
як
складану
екологічно
збалансована
систему
органічного
сільськогосподарського виробництва, ключовими завданнями якої є ефективне виробництво
натуральної продукції, яка має біологічно цінні якості та оздоровчі властивості для забезпечення
повноцінного харчування людей і виключає будь-які ризики для здоров’я, сприяє збереженню
навколишнього природного середовища.
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Усвідомлення зростаючої екологічної загрози внаслідок інтенсивного ведення агровиробництва
стимулювало розробку альтернативних моделей землеробства, які краще відповідали б життєвим
інтересам суспільства. Одним із засновників ідеології нових форм ведення сільського господарства
був японський філософ М. Окада (1882-1955 рр.), який вважав, що “… сільське господарство має
вирішувати такі завдання: пропонувати продукти харчування, що не тільки підтримують
життєдіяльність, а й поліпшують здоров’я людей; бути економічно вигідним для виробника і
споживача; виробляти продукти в кількості, достатній для задоволення потреб зростаючого
народонаселення; не порушувати біологічної рівноваги в природі; бути екологічно безпечним;
використовувати досить прості, стабільні і доступні методи та засоби ведення господарства” [4, с. 4-5].
Результати дослідження свідчать, що найбільш поширеними в світі альтернативними методами
ведення еколого-спрямованого сільськогосподарського виробництва, які краще відповідають життєвим
інтересам суспільства є: органічне, органо-біологічне, біодинамічне, біологічне (екологічне) сільське
господарство (рис. 1).
Органічне

Біодинамічне
Еколого-спрямоване
сільськогосподарське
виробництво
Біологічне (екологічне)

Органо-біологічне
Інтегроване

Рис. 1. Місце органічного агровиробництва в системі еколого-спрямованих методів
ведення сільського господарства, які використовуються в країнах Європи та США
Джерело: побудовано автором.
Ці моделі ґрунтуються на глибокому розумінні процесів, що відбуваються в природі, спрямовані
на поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості та сприяють утворенню
екологічно стійких агроландшафтів. Саме до таких систем сільськогосподарського виробництва
належить також і органічне землеробство (Organic Farming).
Як справедливо відзначає Т. Зінчук, “Позитивна динаміка подальшого великомасштабного
переходу країн на органічне землеробство мотивується двома основними факторами: по-перше,
бурхливим розвитком новітніх технологій в аграрній сфері (зокрема в агроекології та біології); та, подруге, об’єктивно існуючою потребою суспільства у споживанні екологічно чистих продуктів
харчування, зниженні матеріальних та енергетичних затрат, раціональному використанні ресурсного
потенціалу сільського господарства” [3, с. 303-304].
Наведені методи ведення екологоспрямованого ведення сільськогосподарського виробництва
мають свої особливості застосування. Так, найбільш характерною особливістю застосування
органічного агровиробництва є те, що вирощування сільськогосподарських культур здійснюється без
застосування синтетичних добрив, пестицидів, стимуляторів росту, тобто при повній відмові від
засобів хімізації. Європейське та американське біологічне рослинництво дозволяє використовувати
гній, компости, кісткове борошно, “сирі” породи (доломіт, глауконітовий пісок, крейду, вапно, польовий
шпат). Для боротьби із шкідниками сільськогосподарських культур застосовують піретрум, часник,
тютюновий пил. Крім цього, велике значення надається сівозміні, в якій використовують бобовозлакові травосумішки як зелене добриво.
Органо-біологічне ведення виробництва зосереджене на прагненні до створення “живого і здорового
ґрунту” за рахунок підтримки й активізації його мікрофлори. Із добрив використовують тільки органічні (гній,
сидерати) та деякі повільно діючі мінеральні добрива (томасшлак, базальтовий пил).
Біодинамічний спосіб ведення землеробства є найбільш поширеним у Німеччині, Швеції і Данії.
Його мета – вирощування сільськогосподарських культур, яке здійснюється з урахуванням не тільки
природних (земних), а й космічних ритмів, оскільки все живе – це добре збалансоване ціле, що
перебуває у взаємозв’язку із космосом. При цьому, спеціальні біологічні препарати повинні додати
рослинам необхідні сили й активізувати певні процеси в ґрунті.
Біологічне (екологічне) землеробство (Франція, Польща) забезпечує суворе обмеження
застосування пестицидів і гнучке відношення до питання про мінеральні добрива, при цьому дозволяється
використовувати лише органічні та нетоксичні препарати (ефірні олії, порошки, настої з водоростей тощо).
Застосовують ці препарати з урахуванням механічного складу ґрунтів та інших умов.
Спробою вдалого поєднання кращих сторін традиційного і альтернативного землеробства
слугує запропонований методичний підхід польськими економістами [11, с. 23-24] щодо ведення
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інтегрованого землеробства для виробництва рослинницької продукції з врахуванням екологічних
вимог і економічних інтересів суб’єктів господарювання (рис. 2).
Інтегроване землеробство
Головні чинники:
 ґрунт;
 клімат;
 ринок.






Захист рослин:
фізико-механічний;
біологічний;
біотехнічний;
хімічний.

Економіка (економічний ефект,
конкурентоспроможність продукції,
раціональні витрати)

Інтегроване
виробництво
рослинницької
продукції

Удобрення:
 органічне;
 мінеральне.
Екологія

Сівозміни:
 різновид;
 термін посіву;
 міжпільна.
Вибір сорту:
 пристосованість до
хвороб;
 стійкість до хвороб;
 урожайність.
Технологія землеробства:
 обробіток ґрунту;
 технологія посіву;
 технологія збору врожаю.

Еколого-спрямоване виробництво

Рис. 2. Схема основних елементів системи інтегрованого виробництва рослинницької
продукції
Джерело: побудовано автором за матеріалами [11, с. 24].
Різноманітні небезпеки і ризики для здоров’я людей при надмірно інтенсивному традиційному
агровиробництві, глобальні потреби пов’язанні з дотриманням екології та водночас зростаючий попит
на сільськогосподарську продукцію і продукти харчування в світі спонукають до розвитку
сільськогосподарського виробництва на інтегрованій основі у майбутньому.
Посилена увага до якості та безпеки агропродовольчої продукції зумовлена зростанням
споживчих ризиків у зв’язку з використанням досягнень у галузі біотехнології та, як наслідок, масовим
поширенням відносно нового товару – генетично модифікованої продукції. Аналіз російських вчених
засвідчує, що протягом останніх 10 років 8,5 млн. фермерів вирощували трансгенні модифіковані
сільськогосподарські культури на площах близько 405 млн. га у 17 країнах світу [9, с. 37].
Трансгенна продукція набуває дедалі більшого використання у виробництві продуктів харчування та
кормовиробництві. Найбільше комерційне поширення дістали такі генетично модифіковані рослини – соя,
ріпак, кукурудза, помідори, картопля, тютюн та ін. У структурі їх посівів лідирує соя (62%), далі йдуть
кукурудза (23%), бавовна (12%) і ріпак (7%). Серед промислово вирощених ГМ-рослин частка стійких до
гербіцидів становить – 75%, до шкідників – 17%, до гербіцидів і шкідників – 8%. Щорічний приріст посівних
площ під генетично модифіковані культури перевищує 10%.
Розвиток світових тенденцій стосовно екологічно-спрямованого ведення сільського
господарства, динамічне зростання попиту споживачів на продукцію органічного агровиробництва дає
підстави розуміти органічне агровиробництво не як готовий і сформований метод, а значно ширше –
як перспективний шлях розвитку сільського господарства.
Органічне агровиробництво є з одного боку проявом нової філософії щодо формування
взаємовідносин між людиною, її діяльністю та навколишнім природним середовищем, з другого –
ринковим явищем, яке повинно виконувати вимоги, які диктує сучасний агропродовольчий ринок.
Тільки в такий спосіб можна сформувати науково обґрунтовані організаційно-економічні засади для
органічних методів виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції.
З економічної точки зору, важливим початковим етапом організації органічного агровиробництва
виступає системна його побудова за цілісним методичним підходом. За своєю суттю така побудова
означає свідоме і цілеспрямоване формування логічної послідовності окремих етапів здійснення
процесів виробництва органічної продукції. Головним принципом раціональної організації органічного
виробництва є така його системна побудова, за якої усі ланки виробничо-збутового ланцюга
потрапляють у поле зору оцінок кінцевого споживача і саме він визначає конкурентоспроможність
органічного господарства, його продукції на внутрішньому і зовнішньому агропродовольчих ринках
продуктів органічного походження.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, на сучасному етапі глобалізації економіки
органічне агровиробництво представляє собою цілісну, найвищою мірою складну і динамічну еколого-
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економічну систему, яка складається з множини взаємозалежних і взаємодіючих підсистем різних
рівнів з розгалуженою мережею прямих і зворотних зв’язків у загальному ланцюгу “органічне
виробництво – підготовка органічної продукції та продуктів харчування до реалізації – реалізація
товарів органічного походження кінцевому споживачу”.
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Анотація
У статті досліджено теоретичні основи формування і визначено місце органічного
агровиробництва у системі екологоспрямованих методів ведення сільського господарства,
обґрунтовано сутність поняття “органічне агровиробництво” і перспективи його подальшого
розвитку в сучасних умовах викликів глобалізації світової економіки.
Ключові слова: екологізація, органічне агровиробництво, органічна продукція, інтегроване
виробництво, система, екологічний менеджмент, агросфера, довкілля.
Аннотация
В статье исследовано теоретические основы формирования и определено место
органического агропроизводства в системе экологонаправеных методов ведения сельского
хозяйства, обосновано сущность понятия «органическое агропроизводство» и перспективы его
дальнейшего развития в современных условиях глобализации мировой экономики.
Ключевые слова: экологизация, органическое агропроизводство, органическая продукция,
интегрированное производство, система, экологический менеджмент, агросфера, окружающая
среда.
Annotation
The article examines the theoretical foundations of the formation and the place of organic agricultural
production system environment aimed farming methods, the essence of "organic agricultural production" and
the prospects for its further development in today's challenges of globalization of the world economy.
Key words: greening, organic farming, organic production, integrated production system,
environmental management, agrosphere scores.
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ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТРОКІВ ПОСІВУ ТА
РОЗВИТКУ БОРОШНИСТОЇ РОСИ
Постановка проблеми. Пшениця озима за площами посіву в Україні посідає перше місце і є
найважливішою зерновою, а також головною продовольчою культурою. Це свідчить про національне
значення пшениці у задоволенні людей високоякісними продуктами харчування [3; 5; 10; 14].
Серед різних елементів технології вирощування пшениці озимої терміни посіву мають важливе
значення. З ними пов’язані розвиток рослин, стійкість проти шкідників і хвороб та несприятливих умов
зимівлі. Саме оптимальні строки сівби мають виняткове значення в обмеженні розмноження шкідників
та розповсюдження хвороб на посівах зернових культур [2; 6; 18]. При надто ранніх посівах рослини
сильно пошкоджуються жужелицею, пшеничною, гессенською та шведською злаковими мухами. На
них інтенсивно розмножуються злакові попелиці, цикадки, а з хвороб значно розповсюджуються
снігова пліснява, борошниста роса, бура іржа, септоріоз, а також вірусні хвороби – мозаїка та смугаста
мозаїка пшениці. Пізніший, але в межах оптимальних строків, посів обмежує чисельність хлібного
пильщика, злакових мух, цикадок, трипсів і попелиць. Водночас неприпустимим є запізнення з сівбою,
оскільки у малорозкущених з осені рослин знижується зимостійкість, а у весняний період вони
сильніше пошкоджуються шкідниками і уражуються хворобами [8; 11].
В умовах Лісостепу України однією із найпоширеніших і шкідливих захворювань пшениці озимої
є борошниста роса. Збудник її є сумчастий гриб Еrуsiphe graminis DC f. tritici, що належить до
облігатних, вузькоспеціалізованих паразитів. Ця хвороба проявляється у вигляді нальоту і уражує
посіви впродовж усієї вегетації, починаючи з осені, і досягає максимального розвитку у фазі цвітіння
зернових. Під впливом хвороби відбувається виснаження рослин, порушується фотосинтез, що
призводить до зниження їх продуктивості [2; 4; 6; 12].
Сроки посіву сильно впливають на величину і якість урожаю.
Пшениця озима, посіяна в оптимальні терміни, має вищу зимостійкість. Причиною зниження
зимостійкості за ранніх посівів є переростання рослин, які використовують велику кількість вологи і
елементів живлення грунту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема економічної ефективності вирощування
пшениці озимої в залежності від строків посіву та розвитку борошнистої роси вивчалася багатьма
дослідними закладами аграрної науки.
За даними досліджень наукових установ встановлено, що відхилення від кращих строків посіву
на 10 днів призводить до зниження урожаю на 2–3 ц/га. Запізнення з сівбою призводить до того, що
рослини входять у зиму слакорозвиненими, зменшується їх зимостійкість, що знижує врожай. Сівбу
0
пшениці озимої слід починати з настанням середньодобової температури 15-17 С, а також сіяти
пшеницю слід за 50-60 діб до припинення осінньої вегетації рослин.
Дослідами наукових установ, а також практикою передових господарств встановлено
оптимальні строки сівби пшениці озимої: лісостепової зони – 10-25 вересня, Поліських районів – 15-20
вересня [3; 5].
У системі заходів, що забезпечують високу продуктивність озимої пшениці, важливе значення
належить строкам посіву. Від них залежить ефективність окремих агротехнічних заходів, а також
визначають у великій мірі рівень можливого врожаю та якості зерна [13].
Численні досліди показують, що тільки при сівбі в оптимальні строки рослини повністю
використовують всі необхідні чинники для свого росту і розвитку та забезпечують найвищий урожай
зерна пшениці озимої. Продуктивність рослин зменшується, як при ранніх так і при пізніх строках
посіву [14].
Постановка завдання. Мета статті є висвітлення результатів дослідження щодо економічної
ефективності вирощування озимої пшениці в залежності від строків посіву, ураження рослин
борошнистою росою та формування майбутнього врожаю.
Матеріал та методика досліджень.
Об’єктами досліджень були пшениця озима і грибна хвороба – борошниста роса.
Дослідження проводили протягом 2010–2012 рр. у польовій сівозміні в ТОВ «Вертокиївка»
Житомирського району Житомирської області на чорноземах вилугуваних середньосуглинкового
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механічного складу з вмістом гумусу 3,1%, легкогідролізованого азоту – 16,9, P2О5 – 10,9 і К2О – 17,2
мг / 100 г ґрунту, рН сольового 6,6.
У дослідах висівали пшеницю озиму сорту Золотоколоса, яку вирощували за
загальноприйнятою для умов Лісостепу технологією.
2
Площа облікових ділянок – 100 м , їх розміщували методом рендомізації, за чотириразової
повторності.
Облік борошнистої роси здійснювали визначенням зайнятої грибницею площі листків і стебел за
шкалою Гешеле [15].
Лабораторні дослідження виконували у лабораторіях Житомирського національного
агроекологічного університету.
Структуру врожаю пшениці визначали за методикою О.С. Зінченка [9], вміст клейковини – за
Г.І. Подпрятовим [17].
Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали методом дисперсійного аналізу [6].
Виклад основного матеріалу дослідження. Посів пшениці у різні строки сприяє формуванню
рослинами різної величини асиміляційної поверхні, що значно впливає на зараження її збудниками
хвороб.
Ураження рослин пшениці озимої борошнистою росою свідчать про те, що найбільше її
проявлення спостерігалося на варіантах, де посів проводили у ранні строки: 25 серпня та 5 вересня
(табл. 1 ) . Пізніші строки посіву забезпечували зменшення ураження рослин збудником хвороби до
11,7%.
Таблиця 1
Ураження пшениці озимої борошнистою росою залежно від строків посіву в умовах ТОВ
„Вертокиївка” Житомирсбкої області
(середнє за 2010–2012 рр.)
Варіант
досліду

Строки посіву

Ураження рослин, %

1

25.08 (контроль)

33,6

2

05.09

24,0

3

15.09

15,4

4

25.09

13,1

5

05.10

11,7

Така зміна ураження посіву пшениці озимої борошнистою росою пояснюється температурним
фактором, який є визначальним у поширенні та шкідливості хвороби, а також фазою розвитку рослин.
Пізніший посів пшениці зменшував ураженість рослин до 15%, а за пізнішого посіву 5 жовтня
проявлялася тенденція до подальшого зменшення розвитку борошнистої роси на посівах озимої
пшениці.
Різні строки посіву пшениці озимої по-різному впливали на структуру рослин та формування
зерна (табл. 2).
Таблиця 2
Структура врожаю пшениці озимої залежно від строків посіву в умовах ТОВ
„Вертокиївка” Житомирсбкої області
(середнє за 2010–2012 рр.)
Варіант
досліду
1
2
3
4
5

Строки посіву
25.08 (контроль)
05.09
15.09
25.09
05.10

Кількість
продуктивних
2
стебел, шт./м
427
435
453
440
386

Кількість
зерен у
колосі, шт.
21,9
22,8
23,5
21,7
20,6
2

Маса зерна
в колосі, г

Маса 1000
зерен, г

0,72
0,86
0,90
0,82
0,78

36,2
37,3
37,9
37,3
35,4

Найбільшу кількість продуктивних стебел 453 шт./м рослини формували при посіві 15 вересня,
2
а 25 серпня та пізніше була меншою (427 та 386 шт./м ) відповідно. Аналогічні зміни залежно від
строків посіву впливали на кількість та масу зерен у колосі.
Аналіз результатів обліку врожайності зерна свідчать, що залежно від строків посіву урожайність
зерна змінювалася від 3,04 до 4,09 т/га (табл. 3).
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Таблиця 3
Вплив строків посіву на урожайність пшениці озимої в умовах ТОВ „Вертокиївка”
Житомирсбкої області
Урожайність зерна, т/га

Варіант
досліду
1
2
3
4
5

Строки посіву

2010 р.

2011 р.

2012 р.

середня

+,- до
контролю

2,51
3,24
3,60
3,01
2,50

2,89
3,51
3,84
3,31
2,76

3,71
4,47
4,83
4,45
4,04

3,04
3,74
4,09
3,59
3,10

+0,70
+1,05
+0,55
+0,06

25.08 (контроль)
05.09
15.09
25.09
05.10

НІР05

0,27

0,19

0,32

Найвищий урожай пшениці 4,09 т/га в середньому за роки досліджень одержали при посіві 15
вересня, що на 1,05 т/га більше порівняно з контролем. Менший врожай (3,04 т/га) був за посіву 25
серпня і найменший приріст урожаю (0,06 т/га) одержали за пізнього строку – 5 жовтня. Такі
результати досліду зумовлені значним ураженням рослин борошнистою росою у перші періоди
вегетації та недостатнім розвитком рослин в осінній період.
Результати економічної ефективності вирощування пшениці озимої в залежності від строків
посіву наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Економічна ефективність вирощування пшениці озимої в залежності від строків посіву
№
п\п
1
2
3
4
5

Варіанти досліду

25.08 (контроль)
05.09
15.09
25.09
05.10

Урожайність, т/га

Вартість зерна
з 1 га

3,04
3,74
4,09
3,59
3,10

6800
7480
8180
7180
6200

Витрати на
вирощування
врожаю, грн
1976
2431
2658
2333
2018

Чистий
прибуток, грн
4824
5049
5522
4847
4182

Приведені дані свідчать проте, що найбільший чистий прибуток отриманий при оптимальних
строках посіву, тобто 15 вересня і склав 5522 гривні/га.
Висновки з проведеного дослідження.
1. В умовах ТОВ „Вертокиївка”, яке знаходиться у Лісостеповій зоні Житомирської області, на
посівах пшениці озимої найпоширенішим захворюванням є борошниста роса.
2. Строки посіву пшениці озимої є одним із основних агротехнічних заходів у регулюванні
чисельності шкідливих організмів та величини урожайності зерна.
3. Посів пшениці озимої у Лісостепу з 25 серпня, а також у пізніші строки сприяли швидкому
розвитку борошнистої роси і ураженню нею до 33,6% рослин.
4. Найбільший чистий прибуток отримано при посіві пшениці озимої 15 вересня і склав 5522
грн./га
5. Оптимальний строк посіву пшениці озимої сприяв покращенню росту і розвитку рослин та
формуванню рослинами високоякісного зерна.
Перспективи подальших досліджень стосуються вивченню біологічних особливостей розвитку
найбільш шкідливих захворювань пшениці, елементів системи їх захисту, що сприятиме підвищенню
врожайності зерна озимої пшениці та економічної ефективності в агроценозах умов Лісостепу.
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Анотація
Досліджено економічну ефективність різних строків посіву пшениці озимої сорту
Золотоколоса на ураження рослин борошнистою росою. Встановлено, що найвищий врожай озимої
пшениці, а також найменше ураження борошнистою росою в Лісостепу України досягнуто при
строку посіву культури 15 вересня. Чистий прибуток при цьому склав 5522 гривні на одному
гектарі.
Ключові слова: пшениця озима, строки посіву, борошниста роса, урожайність, економічна
ефективність
Аннотация
Исследовано экономическую эффективность разных сроков посева пшеницы озимой сорта
Золотоколоса на поражения растений мучнистой росой. Установлено, что наивысший урожай
озимой пшеницы, а также наименьшее поражение мучнистой росой в Лесостепи Украины
достигнуто при сроке посева культуры 15 сентября. Чистая прибыль при этом составила 5522
гривни на одном гектаре.
Ключевые слова: пшеница озимая, сроки посева, мучнистая роса, урожайность,
экономическая эффективность.
Annotation
The economic efficiency of different sowing terms of the winter wheat Zolotokolosa affected by
farinose dew has been studied. It has beet stated that the highest winter wheat yields and the lowest
th
affection by farinose dew in Ukrainian forest-steppe zone were formed by plants sown on the 15
of
September. The net income estimated 5522 grv per hectare.
Key words: winter wheat, sowing term, farinose dew, yields, economic efficiency.
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Постановка проблеми. Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при
одночасному зниженні антропогенного навантаження на навколишнє середовище і природні ресурси
можливо досягти на основі розвитку органічного виробництва як альтернативної моделі
господарювання. На відміну від інших методів ведення сільського господарства, органічне
виробництво засновано на використанні ресурсоощадливих технологій, мінімізації механічної обробки
ґрунту та виключає використання синтетичних речовин. Пріоритетним напрямом для органічного
сільського господарства є використання матеріалів і технологій, які покращують екологічну рівновагу в
природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем.
При органічному виробництві забезпечується відповідність органічної системи сільського
господарства і сільськогосподарської продукції певним стандартам, що надає можливість маркувати
продукцію відповідним чином і реалізовувати як органічну. Особливістю органічного виробництва є те, що
сертифікації відповідними уповноваженими установами підлягає виробництво, процеси переробки,
пакування та зберігання продукції. Відсутність власних національних стандартів на органічну продукцію
обумовлює необхідність здійснювати сертифікацію за допомогою міжнародних стандартів та національних
стандартів інших держав. За таких умов отримана продукція експортується переважно до країн юрисдикції
компаній, що уповноважили відповідні органи сертифікації. Крім того, розвиток вітчизняного органічного
виробництва ускладнюється нерозвиненістю нормативно-правової бази.
Органічне виробництво дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку агросфери за
рахунок соціально-економічної, природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення
суспільства безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення
стану навколишнього природного середовища.
Згідно з даними ФАО, виробництво екологічно чистих продуктів за значущістю зараз займає
друге місце після ядерного роззброєння [1].
В Україні близько 25% населення, в тому числі 15% дітей, потребують дієтичного (лікувального)
харчування. У Франції за цим методом працюють понад 5 тис. фермерських господарств, у Австрії та
Нідерландах - відповідно 1500 і 500, у Данії - 400 господарств. При цьому уряди багатьох країн
Західної Європи розробили системи стимулювання фермерів, які вирощують екологічно чисту
продукцію. Так, у Німеччині обсяг державної підтримки «екофермерів» становить 1,1-2,0 тис. доларів
США на 1 га, Швейцарії - 1,2-1,5, Данії - 2,5-3 тис. доларів. За такого підходу поліпшується не тільки
якість продукції та забезпечується охорона довкілля, а й економніше використовуються енергетичні
ресурси. У США, наприклад, за біологічного землеробства затрати енергії на 1 у. о. виробленої
товарної продукції були в 2,4, а у Франції у 3-4 рази меншими, ніж за традиційного [2].
Виходячи з цього, актуальним є питання дослідження економічних і екологічних аспектів
органічного виробництва для формування ефективної стратегії його розвитку, спрямованої на
виробництво екологічно безпечної продукції, підвищення агроекологічного іміджу країни і
конкурентоспроможності сільського господарства на внутрішньому і зовнішньому ринках.
Аналіз результатів останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу дослідження
процесу становлення органічного виробництва, забезпечення реалізації ідей сталого розвитку
сільського господарства висвітлили у своїх працях провідні українські науковці: В.І. Артиш,
Н.А. Берлач, Н.В. Бородачева, О.М. Варченко, В.І. Вовк, Л.В. Дейнеко, А.Р. Дуб, Т.О. Зайчук,
І.О. Іртищева, М.І. Кобець, О.А. Корчинська, Ю.П. Манько, Л.О. Мармуль, І.С. Педак, О.В. Рудницька,
П.Т. Саблук, Т.В. Стройко, Т.Й. Сус, І.Г Ткачук, М.К. Шикула, О.В. Шубравська та ін.
У їхніх працях висвітлені питання ефективності екологічного землеробства, правового
визначення органічного сільського господарства, організаційно-економічні передумови формування
ринку органічної продукції, впливу екологічних факторів на виробництво якісної продукції, розвиток
консультаційної та освітньої системи в процесі становлення органічного сільського господарства.
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Однак, на нашу думку, характерні особливості і переваги запровадження органічного
виробництва в Україні та взаємозв’язок його основних суб’єктів не отримали достатньої уваги.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування сутності органічного аграрного
виробництва, проведення оцінки його переваг перед традиційним способом, визначення динаміки
процесу екологізації сільського господарства, встановлення ефективності переходу на органічне
агровиробництво.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження сучасних тенденцій та підходів до
розвитку сільського господарства розвинених країн дають підстави стверджувати, що питання
виробництва, споживання і якості продукції є невід’ємними від поняття екологічності виробництва і
екологічно безпечної продукції. Проблема екологоорієнтованого аграрного виробництва має декілька
аспектів: виробництво екологічно безпечної продукції та перехід до більш раціонального
природокористування та використання природно - ресурсного потенціалу агропродовольчого
комплексу, впровадження нових екологічно безпечних технологій у виробництво, зменшення
забруднення навколишнього середовища відходами виробництва.
Вітчизняні науковці, звертаючи у своїх дослідженнях увагу на значну роль органічного сільського
господарства, як моделі екологічно безпечного розвитку галузі, розглядають це питання з різних
сторін.
Так, В. Вовк зазначив, що «органічне сільське господарство за своєю суттю є багатофункціональною
агроекологічною моделлю виробництва і базується на ретельному менеджменті (плануванні й управлінні)
агро-екосистем. З метою підвищення продуктивності виробництва та якості продукції максимально
використовуються біологічні чинники підвищення природної родючості ґрунтів, агроекологічні методи
боротьби зі шкідниками і хворобами, а також переваги біорізноманіття, зокрема місцевих та унікальних
видів, сортів, порід. У ширшому контексті органічне сільське господарство – це практична реалізація у
сфері аграрного виробництва загальної концепції «сталого (екологічно і соціально збалансованого)
розвитку», що задовольняє потреби сьогодення, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь
задовольняти свої потреби. Воно дозволяє в перспективі узгодити і гармонізувати економічні, екологічні та
соціальні цілі в галузі сільського господарства» [3].
Слід звернути увагу, що В. Артиш [4, с.243], встановлюючи сутність органічного сільського
господарства, розглядає його з позиції системного підходу. Він зазначає, що екологічно чисту
(органічну) продукцію можна розпізнати за такими критеріями: продукція виготовлена з нешкідливих
матеріалів, не містить у собі речовин, які негативно впливають на здоров’я людини; при виготовленні
продукції застосовуються технології з мінімальним негативним впливом на навколишнє природне
середовище; виробники й постачальники несуть повну відповідальність за безпеку використання
продукції не лише у сфері споживання, але й щодо впливу на довкілля; пакувальні матеріали для
продукції є нешкідливими, їх можна повторно переробляти, використовувати та безпечно утилізувати.
Російський вчений Р. Кантемиров звертає увагу на органічне сільське господарство, котре
представляє собою сертифіковані відповідною організацією способи (методи) ведення
сільськогосподарського виробництва, при яких не використовуються генетично модифіковані
організми, синтетичні хімічні добрива й засоби захисту, а всі процеси виробництва забезпечують
замкнутий цикл, при якому досягається природо- і ресурсозберігаючий ефект [5, с. 9].
Слід підтримати позицію автора стосовно необхідності сертифікаційної складової при організації
процесу виробництва. Однак, на жаль, в цьому тлумаченні відсутній системний підхід до розгляду
питання, на який звернув увагу В. Артиш.
Аналізуючи різні тлумачення терміну «органічне сільське господарство», слід цілком погодитись
з думкою Н. Берлач, яка звертає увагу не лише на технологічні умови, системний підхід, якість
продукції, але і необхідність сертифікації. Вона справедливо зазначає, що «органічне сільське
господарство – це сертифікована система ведення аграрного виробництва, яка використовує енергота ресурсоощадливі технології і базується на мінімальному використанні механічного обробітку ґрунту
та синтетичних речовин, виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів та
має на меті забезпечення суспільства здоровими та якісними продуктами харчування, а також
збереження та покращення стану навколишнього природного середовища» [6, с.20].
Необхідно відзначити, що розвиток сектору органічного виробництва є можливим на основі
формування його забезпечувального організаційно-економічного механізму, що являє собою
сукупність організаційно-економічних методів і інструментів, які, ґрунтуючись на правових нормах,
дозволяють державі і суб’єктам господарювання забезпечити розвиток органічного виробництва,
розв’язати еколого-економічні протиріччя взаємодії суспільства й природи.
Результати досліджень дозволили дійти висновку, що протягом тривалого часу в Україні
запроваджувались лише традиційні, індустріальні методи ведення сільського господарства, які
дозволили інтенсифікувати процеси і досягти значного зростання обсягів виробництва
сільськогосподарської продукції.
Ведення інтенсивного сільського господарства окрім вирішення багатьох проблем, починає
створювати додаткові негаразди, які стосуються безпечності та якості отримуваних продуктів.
Інтенсивні методи супроводжуються незбалансованим, орієнтованим переважно на виробництво
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продукції (без урахування екологічної безпеки) розвитком, з екстенсивним ресурсовикористанням, що
не дозволяє досягти компромісу між зростанням виробництва і навантаженням на довкілля [7, с.171].
Така ситуація привела до зростаючої екологічної загрози внаслідок антропогенного тиску на
довкілля. До факторів, що його викликають, відносять хімізацію сільського господарства, яка порушує
саморегуляцію в живій природі, послаблює захисні сили рослин, тварин і людини. Високі дози мінеральних
добрив, численні обробки хімічними засобами захисту рослин, порушення технології їхнього застосування,
інтенсивне оброблення ґрунту, глибока оранка призвели до цілого комплексу негативних екологічних
наслідків. Серед основних негативних екологічних тенденцій слід відзначити наступні:
- зниження родючості ґрунтів та їх деградація внаслідок інтенсифікації використання;
- відсутність можливості розширення земельних площ, придатних для ведення
сільськогосподарського виробництва;
- зростання ризиків сільськогосподарського виробництва, що пов’язане з непрогнозованими
змінами клімату внаслідок накопичення в атмосфері парникових газів.
Слід зазначити, що випробувані традиційні агротехнології вже не в змозі справитися з цією
ситуацією. Наслідки екологічних проблем, з якими стикається вітчизняний АПК дозволяють стверджувати,
що екологічний фактор стає все більш домінуючим в сільськогосподарському виробництві.
Екологізація виробництва розглядається також і з погляду розв’язання еколого-економічних
протиріч взаємодії суспільства й природи [8, с.55]. Одним з напрямів вирішення цих протиріч є
кардинальне перетворення існуючого технологічного способу виробництва шляхом його екологізації.
«Мова йде про такий спосіб організації й розгортання виробничих процесів, коли при мінімальних
витратах живої й упредметненої праці і мінімальному збитку, заподіюваному природі, суспільство
досягає максимального виходу високоякісної продукції й забезпечує максимальне збереження
довкілля, екологічну рівновагу» [9, с.100].
Враховуючи вказане, необхідно зазначити, що під екологізацією сільського господарства слід
розуміти процес, який передбачає комбінування і кооперування в галузях комплексу інноваційних
технологій, спрямованих на економічне зростання галузі, захист довкілля, як взаємозалежних і
взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку АПК, що гарантуватиме населенню високу
якість продовольства.
Слід звернути увагу, що розвиток сільського господарства можливий шляхом застосування
альтернативних технологій, які є екологічно безпечними і забезпечують зростання продуктивності
виробництва при гармонійних діях по відношенню до агроекосистем.
Альтернативою вищезазначеним технологіям є біотехнологія, за допомогою якої можливо
вирішити екологічні, енергетичні та продовольчі проблеми, що постають перед людством. Однією з
таких моделей розвитку сільського господарства є виробництво органічної продукції.
Органічна продукція є результатом органічного виробництва – процесу, який забезпечує
вирощування сільськогосподарської продукції, використовуючи лише біологічні ресурси та не
завдаючи шкоду навколишньому середовищу.
Засновником концепції органічного сільськогосподарського виробництва вважають японського
філософа Мокіші Окада, який наголошував, що органічне землеробство має вирішувати наступні
завдання:
- виробляти продукти харчування, які не лише підтримують життєдіяльність, але і поліпшують
здоров’я людей;
- стабілізувати біологічну рівновагу в природі, бути екологічно безпечним;
- використовувати прості доступні методи та засоби ведення господарства [10, с. 137].
За визначенням Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM)
“Органічне сільське господарство - виробнича система, що підтримує здоров'я ґрунтів, екосистем і
людей. Воно залежить від екологічних процесів, біологічної різноманітності та природних циклів,
характерних для місцевих умов, при цьому уникається використання шкідливих ресурсів, які
викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство поєднує в собі традиції,
нововведення та науку з метою покращення стану навколишнього середовища та сприяння розвитку
справедливих взаємовідносин і належного рівня життя для всього вищезазначеного” [11].
Органічне землеробство є одним із способів виробництва екологічної продукції, що набуває все
більшої популярності в світі. Визначення йому дала ще в 1980 році дослідницька група відповідного
Департаменту сільського господарства США (USDA): «органічне землеробство – це система виробництва
сільськогосподарської продукції, яке забороняє або в значному ступені обмежує використання синтетичних
комбінованих добрив, пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів при відгодівлі тварин.
Така система наскільки можливо максимально базується на сівозмінах, використанні рослинних решток,
гною та компостів, бобових рослин та рослинних добрів, органічних відходів виробництва, мінеральної
сировини, механічному обробітку ґрунтів та біологічних засобах боротьби зі шкідниками з метою
підвищення родючості та покращення структури ґрунтів, забезпечення повноцінного живлення рослин і
боротьби з бур'янами та різноманітними шкідниками» [12, с.102].
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Колегія з національних стандартів органічної продукції USDA запропонувала дещо інше визначення:
«Органічне землеробство – це система екологічного менеджменту сільськогосподарського виробництва,
яка підтримує та покращує біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунтів. Вона
базується на мінімальному використанні неприродних (штучних) сировини й матеріалів та агротехнічних
прийомах, які відроджують, підтримують та покращують екологічну гармонію». Згідно із цим визначенням
керівним принципом для органічного землеробства є використання матеріалів і технологій, які покращують
екологічну рівновагу в природних системах та сприяють створенню стійких і збалансованих агроекосистем.
При цьому головною метою є оптимізація «здоров’я» та продуктивності ґрунтової фауни, рослинного і
тваринного світу та людського суспільства [12, с.103].
Слід погодитись з висловленням спеціалістів [13, с. 100] стосовно того, що органічне
виробництво не є сталим виробництвом та не прирівнюється до нього, а виступає лише його частиною
у плані забезпечення суспільного та екологічного напряму. Водночас стале виробництво забезпечує
пришвидшення економічного, екологічного та суспільного розвитку.
Одна з потенційних ніш для України в недалекому майбутньому – боротьба за світовий ринок
екологічно безпечної та генно-немодифікованої продукції. Зараз цей ринок лише утворюється, його дві
головні проблеми – недостатня розкрученість самої ідеї чистої продукції (споживачам потрібно пояснити,
що екологічно чиста та немодифікована продукція може коштувати в 1,5-3 рази дорожче звичайної
масової) та складнощі із зберіганням та логістикою. Звичайно, фактор ціни завжди важливий для
споживачів. З однієї сторони, високоякісна продукція не буває дешевою. З іншої сторони, здорове
споживання не може бути прерогативою багатих людей, а має бути доступним більшості споживачів [14]
Аналіз стану розвитку органічного виробництва в Україні показує, що в даний час (за даними
Федерації органічного руху України) нараховується 155 господарств, які виробляють органічну
сільськогосподарську продукцію, а їхня площа перевищує 270 тис. га (0,7% земель
сільськогосподарського призначення) (рис.1; рис. 2). За цими показниками Україна посідає 21-ше
місце у світі. Частка сертифікованих органічних площ серед загального обсягу сільськогосподарських
угідь України становить майже 0,7%. При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському
регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на виробництві
зернових, зернобобових та олійних культур; 90% виробленої вітчизняної органічної продукції йде на
експорт; продаж продукції всередині країни забезпечує виробникам рентабельність із одного гектара
на 70%, тоді як реалізація до Європи 200% [15]
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Рис. 1. Кількість сертифікованих органічних господарств в Україні
Джерело: [15]

Рис. 2. Площа сільськогосподарських угідь в Україні, сертифікованих у відповідності
до органічних стандартів в розрізі по роках, га
Джерело: [15]
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Як видно з даних рис.1, кількість сертифікованих органічних господарств в Україні на кінець
2011 р. складає 155 одиниць. Для порівняння в Іспанії нараховується 25 тис. сертифікованих
органічних господарств, в Італії 43 тис., в Індії 677 тис. виробників органічної продукції.
Позитивна динаміка виробництва органічної продукції та формування її відповідного ринку
свідчить про взятий в Україні старт на екологізацію землеробства.
Щодо споживання органічної продукції, важливо зауважити, що за оцінками асоціації виробників
органічної продукції «БіоЛан Україна» сьогодні на органіку припадає лише 1% обсягу продажу
продуктів харчування, хоча й спостерігається тенденція до зростання обсягів споживання
сертифікованої органічної продукції в Україні (табл.1).
Таблиця 1
Обсяги споживання сертифікованої органічної продукції в Україні
Показник
Обсяг продукції за міжнародною
оцінкою, млн.євро

2007

2008

Рік
2009

2010

2011

0,5

0,6

1,2

2,4

5,1

Джерело: [15]
Споживачами цієї продукції є переважно люди з середнім та високим рівнем доходу. На думку
українських експертів, потенційними споживачами органічної продукції в Україні є близько 5%
населення великих міст, які готові платити за неї на 30-50% більше, ніж за звичайну продукцію.
У Європі найбільшими споживачами органічної продукції є Данія (138,60 євро/рік), Швейцарія
(131,50 євро/рік), Австрія – (103,80 євро/рік), Швеція (75,40 євро/рік), Німеччина (70,70 євро/рік),
Нідерланди (35,80 євро/рік) [16].
Переваги органічного агровиробництва можна сформувати за такими напрямами:
екологічні - мінімізація впливу виробничих процесів на довкілля; сприяння збереженню та
відновленню біорізноманіття в агроландшафтах; сприяння збереженню та відтворенню родючості
ґрунтів; оберігання від забруднення водних ресурсів;
економічні - поступове зростання природної продуктивності агроценозів та ґрунтів; зниження
виробничих витрат завдяки відмові від застосування дорогих хімікатів та зменшення енергоємності
виробництва; підвищення конкурентоспроможності продукції;
соціальні - створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; створення нових
перспектив для малих та середніх агроформувань, збільшення життєздатності сільських громад
Переваги органічної продукції: корисна для здоров’я та екологічно безпечна; вирощування
без застосування синтетичних хімікатів, не містить токсичних та шкідливих речовин (важкі метали,
пестициди, нітрати, нітрити не перевищують гранично допустимих концентрацій); проходження
процедури сертифікації; відсутність в продукції генетично модифікованих організмів; процес
переробки без консервантів і хімічних барвників; в процесі вирощування забороняється використання
гормонів росту та антибіотиків; відсутність негативного впливу на довкілля; не містить хвороботворних
мікроорганізмів, паразитів та алергенів.
Ефективність впровадження органічного виробництва базується на:
- екологізації технологій вирощування - скороченні втрат поживних речовин в ґрунті; зменшенні
хімічного навантаження за рахунок використання екологічно безпечних добрив; використанні науково
обґрунтованих сівозмін;
- використанні технологій утилізації відходів виробництва - впровадженні природоохоронних
розробок: утилізації або знешкодженні відходів; зменшенні кількості шкідливих викидів підприємств у
повітря чи водні джерела з метою запобігання надмірного антропогенного тиску на довкілля,
використанні сучасних технологій уловлення, фільтрації та абсорбції шкідливих речовин.
Згідно зі світовими вимогами органічна система сільського господарства і її продукція повинна
відповідати певним стандартам до виробничих процесів, які спрямовані на підтримку оптимального
стану екосистеми на соціальному, екологічному та економічному рівнях.
Зокрема, в органічному виробництві заборонено: використання синтетичних мінеральних
добрив, пестицидів та хімічних засобів захисту рослин; генетично модифікованих організмів та
продуктів (речовин), що від них походять; забруднення стокових вод; клонування й опромінення;
використання в тваринництві синтетичних добавок, стимуляторів росту, генних технологій; утримання
худоби прив’язаною.
Поряд з цим в органічному виробництві дозволено використовувати: мінімальний обробіток
ґрунту; консервацію, культивацію земель, сівозміни; добрива тільки органічного (рослинного та
тваринного) походження; несинтетичні сиромелені добрива та меліоранти (фосфоритне борошно,
калій, гіпс, доломіт); посівний матеріал, вирощений в екологічних господарствах; винятково екологічні
корми в тваринництві; вільний вигул і випас тварин у літню пору.
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Необхідно звернути увагу, що проблема екологічної безпеки аграрного виробництва вимагає
уваги з боку держави і певного нормативно-правового врегулювання. В Законі України «Про основні
засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [17] наголошується
на необхідності створення в Україні системи біобезпеки, основною метою якої є забезпечення
безпечного провадження генетично-інженерної діяльності та використання генетично модифікованих
організмів і запобігання несанкціонованому та неконтрольованому їх поширенню. При цьому
досягнення цієї мети передбачається шляхом запобігання екологічним, економічним, соціальним та
іншим ризикам, пов'язаним з використанням генетично модифікованих організмів і провадженням
генетично-інженерної діяльності, а також процесам, що становлять загрозу національним інтересам.
Україна, звертаючи увагу на важливість проблеми біобезпеки, ратифікувала Картахенський
протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття.
Слід констатувати, що значним кроком у забезпеченні продовольчої безпеки населення України
і екологічної безпеки сільського є прийняття Верховною Радою Закону України «Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» [18], який регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками
і споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, які
передбачають їх розробку та використання в Україні, із забезпеченням біологічної і генетичної
безпеки.
Отже, розвиток виробництва генетично модифікованої продукції пов'язаний з певними
проблемами, які мають економічне й екологічне підґрунтя. Серед основних з них слід відзначити
наступні: неможливість прогнозування властивостей, які матиме продукція; неможливість чіткого
визначення ступеню і наслідків впливу генетично модифікованої продукції на довкілля і людину;
наявність агротехнологічних ризиків, пов’язаних з особливостями технологій створення продукції;
неможливість контролю за розповсюдженням генетично модифікованих організмів в природі.
Слід мати на увазі, що органічне агровиробництво відрізняється від виробництва продукції, яка
не містить синтетичні домішки та системи ґрунтозахисного землеробства і базується на технологіях
ретельного обробітку ґрунту без обертання скиби, але не виключає застосування генетично
модифікованих організмів та синтетичних пестицидів. Аналогічно органічне агровиробництво суттєво
відрізняється від так званої інтегрованої системи землеробства, що базується на інтегрованій системі
боротьби зі шкідниками та хворобами, яка передбачає обмежене застосування речовин хімічного
походження, з метою запобігання розмноженню паразитів, але не виключає використання синтетичних
хімікатів [19].
Слід зазначити, що впровадження сучасних технологій вирощування сільськогосподарських
культур та розведення худоби згідно з принципами та вимогами органічного виробництва, при
подальшому розвитку внутрішнього ринку в Україні в середньостроковій перспективі, здатне сприяти
підвищенню конкурентоспроможності продукції, розвитку аграрної сфери, зростанню екологічного
іміджу держави.
Висновки з даного дослідження. Органічне виробництво є пріоритетним напрямом розвитку
сільського господарства, дозволяє реалізувати концепцію збалансованого розвитку агросфери за
рахунок соціально-економічної і природно-ресурсної збалансованості і має на меті забезпечення
суспільства безпечними та якісними продуктами харчування, а також збереження та покращення
стану навколишнього природного середовища.
Екологізація сільського господарства передбачає комбінування і кооперування в галузях
комплексу інноваційних технологій, спрямованих на економічне зростання галузі, захист довкілля як
взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів стратегічного розвитку АПК, що гарантуватиме
населенню високу якість продовольства.
Таким чином, органічне виробництво забезпечує вихід екологічно безпечної продукції, яка є
результатом органічного виробництва – процесу, що забезпечує вирощування сільськогосподарської
продукції, використовуючи лише біологічні ресурси та не завдаючи шкоду навколишньому
середовищу. Переваги органічної продукції в тому, що вона корисна для здоров’я та екологічно
безпечна.
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Анотація
В статті обґрунтована сутність органічного аграрного виробництва, проведена оцінка його
переваг перед традиційним способом, визначена динаміка процесу екологізації сільського
господарства, встановлена ефективність переходу на органічне агровиробництво.
Ключові слова: сільське господарство, органічне виробництво, екологічне виробництво,
екологічна продукція, ефективність
Аннотация
В статье обоснована сущность органического аграрного производства, проведена оценка
его преимуществ перед традиционным способом, определена динамика процесса экологизации
сельского хозяйства, установлена эффективность перехода на органическое агропроизводство.
Ключевые слова: сельское хозяйство, органическое производство, экологическое
производство, экологическая продукция, эффективность
Annotation
In the article substantiated the essence of organic of agrarian production, over traditional method are
conducted estimate of its advantages, the dynamics of process ecologization agriculture is defined,
efficiency of transition on organic agricultural production a established.
Key words: agriculture, organic farming, ecological production, ecological products, efficiency
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ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ
Постановка проблеми. Швидкий розвиток земельних відносин обумовлює нові принципи
організації використання земельних ресурсів. За перетворень, що носять правовий, економічний,
екологічний, соціальний характер, спостерігаються проблеми в управлінні земельними ресурсами як
на національному, так і на регіональному та базовому рівнях.
На сьогодні у державному управлінні земельними ресурсами існують недоліки – в частині
визначення функцій та принципів здійснення державного земельного кадастру (ДЗК).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні проблеми управління земельними
ресурсами досліджували такі науковці, як В. Андрійчук, Д. Бабміндра, М. Гарбуз, Д. Гнаткович,
Д. Добряк, М. Лавейкін, Л. Новаковський, П. Саблук, А. Сохнич, М. Федоров. Ними розглянуто
особливості використання земель різних категорій та форм власності, та обґрунтовано методи та
принципи управління земельними ресурсами. Вчені А. Варламов, В. В’юн, В. Горлачук, Ю. Гуцуляк,
О. Дорош, А. Сохнич, А. Третяк у своїх працях розглянули принципи та механізми управління
земельними ресурсами, обґрунтували теоретичні положення методів моделювання організаційних
систем управління; В. Горлачук, О. Сидорчук, В. Скороходова, А. Стельмащук, А. Тихонов, А. Третяк
зосередили увагу на питаннях державного управління земельними ресурсами, формування сукупності
правових норм, необхідних для здійснення управлінського впливу на земельні відносини.
Серед зарубіжних учених, які досліджували вказану проблему, слід відзначити таких, як С. Енемарк
(S. Enemark), Я. Вілльямсон (I. Williamson), Д. Валлес (J. Wallace), Р. Беннетт (R. Bennett) та ін.
Однак питання з особливостей управління земельними ресурсами на базі земельного кадастру
залишаються недостатньо висвітленими та мало дослідженими. Виникає необхідність в узагальненні
основних функцій та принципів системи управління земельними ресурсами агропромислового
комплексу (АПК) на базі державного ДЗК.
Постановка завдання. Мета статті - дослідити та узагальнити сутність, функції та принципи
ДЗК як земельно-інформаційної системи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основа ведення земельного кадастру - потреба
суб’єктів земельних відносин в інформації, що характеризує стан земельних ресурсів. Цю необхідність
зумовлено особливостями землі як унікального природного об’єкта, просторового базису розміщення
продуктивних сил, головного засобу виробництва в сільському господарстві.
До того ж велике соціальне значення та унікальність земельних ресурсів потребує не тільки
забезпечення земельних відносин в інформаційному плані, але й фіксування поточного стану
земельних ресурсів АПК.
Земельний кадастр як інформаційна система земельних ресурсів відображає загальне уявлення
про всі землі відносно їх розміру, розподілу за категоріями, угіддями, власниками й
землекористувачами, і разом з тим повинна мати, диференційовані залежно від категорій земель і
характеру відомостей дані, які в них містяться [1; 4].
ДЗК не просто забезпечує комплекс державних заходів з управління у сфері земельних
відносин, але й сам є важливим елементом управління земельними ресурсами країни [2; 8]. Адже
характер інформації, що збирається, і ступінь її деталізації та низка інших параметрів впливають на
використання земельних ресурсів та розвиток земельних відносин.
Сутність ДЗК визначено законодавчо: «Державний земельний кадастр – єдина державна
геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх
цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику
земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами» (Ст.1 Закону України «Про
державний земельний кадастр» № 3613-VI від 07.07.2011).
На нашу думку, ДЗК у сфері сільського господарства є інформаційною основою організації
використання сільськогосподарських земель, що дає змогу забезпечити: сталий розвиток і планування
землекористування; оподаткування землі; охорону навколишнього природного середовища; екобезпечне
виробництво сільськогосподарської продукції; гарантування та захист прав власності на землю.
ДЗК має бути ефективним засобом державного управління землями та забезпечувати прийняття
науково обґрунтованих рішень у сфері організації раціонального використання й охорони земель.
На сьогодні спостерігається зниження родючості ґрунтів, спричинене неефективною господарською
експлуатацією земельних угідь, внаслідок чого спостерігається виникнення низки деградаційних процесів,
таких як ерозія ґрунтів, засолення, затиснення, заболочення, заростання лісом і чагарниками тощо.
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Своєчасне виявлення та фіксування таких змін у структурі земельного фонду має забезпечує земельний
кадастр повною та достовірною інформацією, відповідно до принципів його ведення. Така інформація
може бути використана для аналізу поточного стану земельних ресурсів та застосована для того, щоб
вжити необхідних заходів для ліквідації та запобігання наслідкам негативних процесів.
Розглянувши сутність ДЗК [3; 5–7], нами виділено такі аспекти:
Правовий аспект функціонування системи земельного кадастру обумовлюється здійсненням
кадастру, в процесі якого складаються суспільні відносини, опосередковані державою, правовими
нормами, що надає кадастру правового визначення.
Економічний аспект є результатом діяльності ведення земельного кадастру, та
використовується державою для прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень у сфері
використання земельних ресурсів АПК, на основі інформації про стан земельних ресурсів.
Екологічний аспект обумовлює здійснення державою управлінських рішень у сфері охорони
навколишнього природного середовища за наявної інформації про землекористування шляхом
оптимізації структури земель, здійснення оцінки рівня деградації та забруднення ґрунтів та організації
екобезпечного сільськогосподарського землекористування.
Державний земельний кадастр має виконувати такі функції: регулюючу, фіскальну, правову,
облікову, господарську. Ці п’ять функцій реалізуються в рамках земельного кадастру та становлять
його суть і разом з тим обумовлюють необхідність його ведення [4; 6; 7].
Дослідженнями встановлено, що чітко не вказано які функції має виконувати ДЗК, оскільки і в
Земельному кодексі (ЗКУ Ст. 193–195 – встановлює визначення, призначення, завдання ДЗК), і в
Законі України «Про державний земельний кадастр» (Ст. 1–3,5 – встановлює визначення, мету,
принципи, засади ДЗК), відсутня стаття, яка б чітко визначала функції земельного кадастру.
Правова функція розкриває сутність земельного кадастру, що прописана у його визначенні
(Ст.193 ЗКУ) – встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і
права користування земельними ділянками, містить сукупність відомостей і документів про місця
розташування та правовий режим цих ділянок.
Інформаційна функція – забезпечує необхідною інформацією органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, заінтересовані підприємства, установи і організації, а також
громадян (Ст. 194. ЗКУ).
Фіскальна функція випливає з мети ведення земельно кадастру (Ст. 2 Закону України «Про
державний земельний кадастр») – справляння плати за землю. Само собою випливає, що
регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами та організація
раціонального використання та охорони земель є функціями ДЗК. А вже облікова, господарська
– є похідними, що здійснюються в процесі ведення ДЗК.
Широке коло функцій земельного кадастру обумовлює виділення найважливіших завдань ДЗК
щодо регулювання земельних відносин та збалансованого розвитку аграрного виробництва, а саме:
1. У сфері правових відносин – забезпечення розмежування прав власності на земельні
ділянки між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та
юридичними особами; державна реєстрація прав на земельні ділянки та угоди, обумовлені ними;
забезпечення стійкості господарського використання земель, територіальної (просторової),
економічної та екологічної стійкості.
2. У сфері управління земельними ресурсами – надання повної та достовірної інформації для
планування та управління земельними ресурсами територій на базі даних кількісного та якісного
обліку земель; здійснення державного земельного контролю; моніторингу за станом, використанням
земель, а також поточних змін, тощо.
3. У сфері інформаційних послуг – надання законодавчим та виконавчим структурам, судам,
банкам, юридичним та фізичним особам достовірної земельно-кадастрової інформації; інформаційне
забезпечення геодезичних, проектно-дослідних та інших робіт; інформаційна підтримка інших
відомчих реєстрів та кадастрів.
Здійснення обліку земель має дотримуватися таких принципів земельно-кадастрової
інформаційної системи, що встановлюються Законом України «Про державний земельний кадастр»,
зокрема зі статті 3 можна виділити такі принципи:
Принцип єдності методології здійснення земельного кадастру: єдність принципів та методів його
ведення, єдності змісту даних та способів їх отримання, уніфікація земельно-кадастрових документів на
всій території України. Все це забезпечує єдність та порівнянність земельно-кадастрових даних.
Принцип об’єктивності, достовірності та повноти відомостей. Достовірність, об’єктивність
та повнота кадастрових відомостей означає, що ДЗК на всіх територіальних рівнях ведення повинен мати
сукупність необхідних відомостей з доцільним ступенем їх деталізації. Ступінь деталізації показників
залежить від якості рівня ведення кадастру та умов застосування земельно-кадастрової інформації.
Принцип відкритості та доступності відомостей земельного кадастру. Дані земельного
кадастру повинні бути максимально доступні для всіх зацікавлених юридичних та фізичних осіб, за
винятком відомостей, віднесених законодавством до категорії обмеженого доступу.
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Принцип безпереривності внесення поточних даних про земельні ділянки, що зазнали змін у
структурі та розподілі земельного фонду, про зміну кількісних та якісних характеристик, збільшення
антропогенного навантаження на земельні ресурси.
Перераховані принципи ведення ДЗК є основними, що визначають загальні правила
функціонування земельного кадастру. Однак, зважаючи на тлумачення загальних положень
законодавства, на нашу думку, можна виявити й інші важливі принципи його ведення.
По-перше, порівнянність і сумісність відомостей ДЗК з відомостями, що містяться в
державних та інших кадастрах, реєстрах, інформаційних ресурсах. Виконання цього принципу повинно
забезпечуватися збором інформації для різних видів кадастрів природних ресурсів за єдиною
методикою, єдиним ступенем повноти та деталізації. Це дає змогу в подальшому звести всі види
кадастрової інформації в єдину систему інформаційних реєстрів.
По-друге, всеосяжність та всебічність земельно-кадастрової інформації. Для створення
достовірної системи земельного кадастру інформація повинна відображати усі напрями щодо
використання земельного фонду (правовий, економічний, організаційно-господарський та ін.). Для
отримання точних та повних відомостей про земельний фонд необхідно враховувати всі землі,
незалежно від їх відомчої або господарської приналежності, а також форм прав на них.
Таким чином, наші дослідження свідчать, що організаційна побудова та функціонування системи
земельного кадастру повинні базуватися на врахуванні закономірностей та принципів цих процесів. У
рамках сказаних закономірностей та принципів, ДЗК повинен забезпечувати організацію доступної
інформації та регулювання земельних відносин.
Висновки з проведеного дослідження. Чітке формулювання функцій здійснення ДЗК,
визначення та дотримання його принципів є основою управління земельними ресурсами. Існування
налагодженої земельно-інформаційної системи уможливить створення ефективного механізму
управління земельними ресурсами АПК.
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Анотація
Досліджено сутність земельного кадастру як основи забезпечення управління земельними
ресурсами. Виявлено та узагальнено основні функції та принципи здійснення державного
земельного кадастру.
Ключові слова: управління земельними ресурсами, земельний кадастр, земельно-кадастрова
система.
Аннотация
Исследовано сущность земельного кадастра как основы обеспечения управления
земельными ресурсами. Выявлены и обобщены основные функции и принципы осуществления
государственного земельного кадастра.
Ключевые слова: управление земельными ресурсами, земельный кадастр, земельнокадастровая система.
Annotation
The researches of the land cadastre as the basis land management. Detected and generalized the
main function and principles of the state land cadastre.
Key words: land management, land cadastre, land cadastre system.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
Постановка проблеми. Сільське господарство є одним з найактивніших природокористувачів,
негативний вплив якого на навколишнє середовище разом з промисловістю, видобуванням корисних
копалин та іншими виробництвами постійно зростає. Наслідком цього є деградація
сільськогосподарських угідь, що виявляється в зростанні площ забруднених земель, зниженні вмісту
ґрунтового гумусу, погіршенні екологічної обстановки, що негативно впливає не тільки на
землеробство, а й на здоров'я людини і її життєдіяльність в цілому. Згідно з результатами численних
досліджень, з усієї кількості токсичних речовин, що регулярно надходять в організм людини, близько
70% припадає на їжу, 20% – на повітря і 10% – на воду [1, с. 16]. Тому виробництво екобезпечної
продукції є одним з найважливіших завдань сільськогосподарських товаровиробників. Переведення
агропромислового сектору на екобезпечний шлях розвитку та виробництво екологічної продукції
рослинництва дозволить вирішити низку гострих соціально-економічних й екологічних проблем і є
одним із найскладніших етапів аграрної реформи в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розробку науково-методичних
засад екологізації сільськогосподарського виробництва належить таким науковцям, як В. В. Горланчук,
Л. Г. Мельник, О. Г. Тараріко, А. Г. Тихонов, В. М. Трегобчук, М. А. Хвесик, Л. А. Хромушина та ін.
Великий внесок у розробку концептуальних і методологічних підходів до дослідження екологоекономічних проблем з питань ефективності виробництва сільськогосподарської продукції внесли
багато вітчизняних вчених: В. А. Борисова, О. О. Веклич, Н. В. Зіновчук, С. К. Харічков, О. М. Царенка,
О. І. Фурдичко, А. В. Чупіс, О. І. Шкуратов, В. П. Щербань та ін.
Однак, незважаючи на достатню кількість наукових публікацій з питань формування
формуванням комплексного підходу до аналізу стану, оцінки тенденцій і вибору методів впливу на
господарюючого суб'єкта, що забезпечують ефективне виробництво сільськогосподарської продукції,
зберігаються неопрацьовані аспекти концептуальних основ еколого-економічної ефективності
виробництва окремих видів продукції рослинництва.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування концептуальних основ екологоекономічної ефективності виробництва продукції рослинництва, що дає можливість швидкої адаптації
підприємства при освоєнні даних адаптивних систем землеробства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перехід аграрних підприємств до ринкових
відносин і ринкової економіки висуває на перший план економічні критерії ефективності екобезпечного
виробництва. Але при цьому слід враховувати аспекти виробничої та соціальної сфери, та перш за
все – екологічної [3]. Діяльність сільськогосподарських підприємств – виробників екобезпечної
продукції, їх технологічні особливості повинні піддаватися комплексній оцінці. При односторонньому
підході до оцінки технологічного прийому порушується діалектична єдність взаємозв’язку і
взаємозалежності різних процесів. Тому можна сформулювати принципи ефективності екобезпечного
сільськогосподарського виробництва з урахуванням екологічних факторів:
1. Точне прогнозування наслідків прийнятих рішень, можливі ситуації у виробничій, економічній,
соціальній і екологічній сферах.
2. Вираз різноякісних результатів в одних одиницях виміру, що дозволить зіставити кілька
варіантів (можна використовувати такі одиниці, як умовна продукція, грошові знаки).
3. Виділення принципового моменту оцінки, який виконує роль обмежувача при відборі
прийнятних з екологічної точки зору рішень.
4. Оцінювання ефективності заходів не за проміжним, а за кінцевим результатом.
5. Рівнозначимість соціального, економічного та екологічного ефектів при остаточному рішенні
щодо вибору того чи іншого варіанту.
Дотримання всіх перерахованих принципів цілком можливе, але це вимагає, в свою чергу,
заходів щодо підтримки екобезпечного виробництва продукції рослинництва з боку держави.
Традиційне визначення ефективності виробництва або заходів не відповідає сучасним вимогам
ринкової економіки. Виникає необхідність обґрунтування нової методики визначення екологоекономічної ефективності зокрема виробництва екобезпечної продукції рослинництва [6, с. 279].
Еколого-економічна ефективність – це сукупна оцінка результатів виробництва або заходів, що
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включає показники економічного ефекту з урахуванням екологічних і соціальних наслідків, виражена у
вартісній формі. Категорія ефективності передбачає співвіднесення результату з витратами, з'ясовує
їх сутність з позиції еколого-економічної ефективності. Еколого-економічна ефективність має ряд
аспектів і передбачає визначення соціального, економічного та екологічного ефекту.
Сільськогосподарське виробництво вимагає розвитку на екологічній основі, тобто при забезпеченні
екологічної рівноваги, узгодження екологічних та економічних інтересів. Економічна ефективність
виробництва означає в узагальненому вигляді результативність виробничого процесу, співвідношення між
досягнутими результатами і витратами живої й уречевленої праці, що відображають в свою чергу ступінь
досконалості виробничих ресурсів та ефективності їх використання [7, с. 55].
Для оцінки економічної ефективності сільського господарства необхідні конкретні показники, що
відображають вплив різних факторів на процес виробництва. Тільки система показників дозволяє
провести комплексний аналіз і зробити достовірні висновки про основні напрями підвищення
економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.
У рослинництві є ряд ланок, що мають свою власну систему показників. Ланка показників
використання виробничих ресурсів в сільському господарстві включає вартість основних виробничих
фондів, чисельність виробничо-аграрного і промислового персоналу, площу ріллі, обсяг інвестицій,
рівень використання технічного потенціалу та інші. У цій ланці відображається інформація про витрати
уречевленої праці, рівні механізації, про застосування нових сортів, машин, про освоєння передових
технологій.
До ланки показників розвитку міжгалузевих зв’язків входять поставки ресурсів, обсяг
виробництва ресурсовиробничих галузей, ступінь участі галузей у міжгалузевому обміні, питома вага
продукції та інших галузей в структурі матеріальних витрат кінцевого продукту та інші.
Ланка показників ефективності кінцевих результатів включає в себе обсяги виробництва
конкретних видів продукції, рівень задоволеності потреби населення в продуктах харчування,
відношення ринкової вартості продуктів до вартості основних і оборотних виробничих фондів або до
суми витрат на виробництво, витраченого часу, чисельності працівників [2, с. 62].
Є ряд показників, які визначають економічну ефективність використання землі. Головними
показниками є вихід кінцевої продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в
натуральному й ціновому вимірі, виробничі витрати, собівартість продукції та рівень рентабельності.
Розмір врожайності впливає на величину інших показників, але натуральні показники
відображають лише одну сторону досягнутої ефективності. Для виявлення економічного ефекту
необхідне знання сукупних витрат праці, які забезпечили отримання даної врожайності або
продуктивності тварин. Один і той же рівень врожайності може бути досягнутий при різних затратах
праці й коштів, та при однаковому врожаї може бути різна якість продукції, що впливає на
ефективність виробництва.
Щоб отримати співвимірні величини витрат і результатів виробництва, обсяг виробничої
продукції переводять у вартісну форму. До вартісних показників економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва відносяться: валова продукція землеробства, валовий дохід,
чистий дохід, вихід валової продукції на одиницю виробничих витрат, прибуток. Вартісні показники
мають не тільки облікове, а й економічне значення, так як вони беруть участь у розвитку товарногрошових відносин, а продукт виробництва виступає в якості товару на ринку.
Погіршення якості земельних ресурсів веде до зниження економічних показників. Екологічний
стан землі взаємопов'язаний з її економічними характеристиками. Підвищення екологічної
ефективності можна представити як поліпшення якості землі.
При визначенні еколого-економічної ефективності виробництва продукції рослинництва
необхідні наступні показники:

–екологічні витрати на заходи з охорони повітряного балансу;
–екологічні витрати на заходи з охорони водних ресурсів;
–повні екологічні витрати з ведення систем землеробства;
–додаткові обсяги продукції, отримані при проведенні комплексу

екологічно спрямованих

заходів;

–попереджений екологічний збиток природному середовищу;
–приріст вартості земельних угідь в результаті підвищення

їх екологічної якості, родючості
ґрунту [4, с. 28].
Економічний ефект в цілому по сільському господарству залежить від раціонального
використання всіх ресурсів, від систематичної боротьби за ощадливість, зниження собівартості
продукції і підвищення продуктивності праці.
На нашу думку, методи визначення економічної ефективності можуть бути:

–одноцільові (будівництво та експлуатація очисних і зволожуючих споруд) – спрямовані
виключно на природозахисні заходи;
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–багатоцільові (будівництво та експлуатація систем замкнутого водопостачання, утилізація,
рекультивація земель).
В якості об’єктів економічної оцінки розглядаються поодинокі природні ресурси і об'єкти
природокористування. При розгляді питань еколого-економічної оцінки можна виділити поелементну
оцінку природних ресурсів, кожен ресурс оцінювати незалежно від інших.
Економічна оцінка природних ресурсів ґрунтується на ренті. Під економічною рентою
розуміється ціна, яка сплачується за користування природними ресурсами, кількість яких обмежена.
Рента має місце при обмеженості, нееластичність сукупної пропозиції природних ресурсів. Тут попит
виступає єдиним діючим фактором, що визначає ренту.
Особливо широко рентний підхід використовується при оцінці земельних ресурсів. Принципова
формула ціни землі (природного ресурсу) (Р) в цьому випадку представлена наступною формулою (1):

P = R/r

(1)

де R – величина річної ренти;
r – коефіцієнт.
У цій формулі Р є земельною рентою, передбачається, що рента отримується протягом
невизначено тривалого терміну. Коефіцієнт береться менше одиниці, і його величина часто
корелюється з банківським відсотком [5, с. 21].
Нарівні із земельною рентою виділяють диференціальну ренту. Вона відображає різну якість
природних ресурсів. Ресурси високої якості дозволяють отримувати набагато кращі економічні
результати в порівнянні з більш бідними природними ресурсами. Той же ефект дає розташування.
Різниця в одержуваних результатах при різній якості природних благ та їх розташуванні складає
основу і визначає величину диференціальної ренти.
Диференціальна рента визначається у вигляді різниці цін, отриманих при експлуатації оцінюваних
природних ресурсів і нормативів рівня витрат на виробництво продукції. Диференціальна рента від
експлуатації даного ресурсу при заданій величині замикаючих витрат є змінною величиною, яка залежить
від способу експлуатації ресурсів. В якості економічної оцінки природних ресурсів повинен прийматися
максимально можливий економічний ефект (диференціальна рента) експлуатації при даному рівні
замикаючих витрат, ліміті капітальних вкладень, потреби суспільства в окремих видах продукції.
Еколого-економічні збитки наноситься не тільки при інтенсивному веденні господарювання, але і
при проведенні заходів з відтворення родючості ґрунтів, пов'язаних з певними витратами. Ці витрати
окупаються додатковою продукцією, отриманою за рахунок підвищення біопродуктивності земельних
угідь. Такі екологічні витрати найбільш продуктивні, так як пов’язані з поліпшенням якості та
продуктивності основного засобу виробництва – земельних угідь [8].
Сутність виникнення міжгалузевого еколого-економічного ефекту можна розглянути на прикладі
використання органічних і мінеральних добрив у сільському господарстві. Неповне їх використання
призводить до того, що вони потрапляють в річки, водойми, забруднюючи водні ресурси. В результаті
забруднення водойм погіршується якість продукції, гинуть біоресурси гідросфери тощо. Отже, треба
виробити підходи до обчислення ефективності капіталовкладень у відновлення родючості ґрунтів і
виключення економічного й соціального збитку від забруднення навколишнього середовища.
Зміст економічної оцінки екологічного ефекту або збитку від поліпшення або погіршення якості
земельних угідь, рослинних ресурсів проявляється у визначенні вартості продукції, приросту або
зниження родючості, збільшення або зменшення площі земельних угідь, фізичного винесення ґрунту.
З урахуванням цих обставин формулювання системи інтегральних еколого-економічних показників
повинно стати основою аналізу ефективності органічного сільськогосподарського виробництва.
В систему інтегральних еколого-економічних показників ефективності виробництва продукції
рослинництва можуть входити суми рентних платежів і оренди за надану в користування землю. В
якості найбільш інтегрального, узагальнюючого показника еколого-економічної оцінки з урахуванням
різноякісних зв’язків доцільний диференційний підхід. Це дозволило б враховувати весь природний
аграрний потенціал, тобто сукупність природних ресурсів і умов, що беруть участь в процесі
виробництва сільськогосподарських продуктів [7, с. 57].
За результатами проведеного дослідження нами пропонується класифікація екологоекономічних показників, орієнтованих на ціну ефективності галузей сільськогосподарського
виробництва у відповідності зі своїм функціональним призначенням, місцем в системі планування
(регіонального і національного) та регулювання (законодавство, експертиза, організаційні заходи,
економічні методи) (рис. 1).
Роль індикаторів в системі показників, представлених на рис. 1, зростає за умови їх включення
до складу основних інструментів екологічного регулювання: екологічну експертизу, екологічне
ліцензування, екологічне зонування, екологічний аудит. За умови широкого розвитку системи
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адміністративного регулювання, еколого-економічні показники використовуються як адміністративні
цілі, установки для різних соціальних груп, для окремих галузей.

Показники

Функції

Вид діяльності

екологоекономічного
розвитку

вага регіону за
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досягнення
цілі
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кількісні

викиди, що не
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середовища
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інтеграційна

розвиток екологоекономічних програм
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вигоди
сталого
розвитку

вклад регіону
не утилізовані
відходи

технологічні

цільові

Сфера

надходження в
середовище
оцінка
економічної
цінності
регіональний
органічний
продукт
розвиток людського
потенціалу

Рис. 1. Система показників еколого-економічної ефективності виробництва продукції
рослинництва
Оцінка ефективності політики за допомогою показників сталого розвитку забезпечує оцінку
довгострокових трендів розвитку. Ефективність прийняття управлінських рішень оцінюється з 3-х позицій:
1) оптимального поєднання економічних, соціальних та екологічних вигод;
2) поліпшення показників навантаження в розрахунку на одиницю витрат екологічної та
соціально-економічної політики;
3) оцінки економічного розвитку з точки зору екологічної ситуації.
Комунікативна функція показників полегшує обговорення загальних цілей еколого-економічної
діяльності та досягнення консенсусу.
Інтеграційна функція показників є основоположною для реалізації стратегії сталого розвитку.
Прийняття рішень здійснюється взаємоузгодження різних напрямів: енергетики, програм розвитку з
урахуванням екологічних наслідків. Регіони в силу об’єктивних причин є інтегральними утвореннями,
що володіють певною єдністю природних, господарських і соціальних компонентів [3]. Підвищення
ефективності ресурсозберігаючих заходів є складовою частиною загального завдання інтенсифікації
суспільного виробництва. Для підвищення ефективності суспільного виробництва важливо виділити
фактори, які зумовлюють зростання ефективності витрат на охорону та раціональне використання
природних ресурсів.
Найважливіший фактор зростання ефективності витрат на охорону навколишнього середовища
– раціональне розміщення ресурсозберігаючих заходів по території країни. Цей фактор специфічний
для ресурсозберігаючої діяльності і відображає її міжгалузевий характер. Ефект поліпшення стану
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навколишнього середовища, як правило, не збігається з витратами за місцем прояву. Найбільші
витрати з охорони навколишнього середовища здійснюються в промисловості, а ефект поліпшення
навколишнього середовища проявляється в основному в таких галузях, як охорона здоров'я, сільське,
лісове та рибне господарство.
В сучасних умовах наявність природних ресурсів у суспільному виробництві може розглядатися
як рівень використання тісно пов'язаний з процесом виробництва і впливає на рівень суспільно
необхідних витрат. Таким чином, формуються суспільно необхідні витрати, або економічні витрати
суспільного виробництва. Екологічні витрати повинні входити до собівартості сільськогосподарської
продукції так само, як і витрати на її реалізацію. Екологічні витрати окупаються за термін, протягом
якого сума ефекту стає рівною затратам. Екологічні витрати можна розділити на 2 групи:
1 група – витрати запобігання забрудненню;
2 група – витрати забруднення.
До першої групи належать витрати на заходи, що проводяться або в джерелі забруднення, або
на шляхах міграції забруднених елементів з метою запобігання забруднення навколишнього
середовища. Витрати забруднення – друга група – виникають в результаті нераціонального
використання природних ресурсів або забруднення навколишнього середовища. За своїм змістом це
екологічна складова суспільно необхідних витрат, тобто витрати суспільства, викликані негативним
впливом виробництва і споживання продукції на різні елементи середовища. Таким чином, на нашу
думку, під еколого-економічним збитком слід розуміти виражені у вартісній формі фактичні, можливі
втрати і додаткові витрати на їх компенсацію. Складовими елементами шкоди є витрати на
профілактику забруднень і витрати на компенсацію збитків.
У зв’язку з тим, що в розрахунках економічної ефективності при проведенні заходів з екологічної
тематики визначальним для преміювання є розрахунок запобігання шкоди природі і об'єднання або
зниження платежів за забруднення та відтворення природних ресурсів, то виникає необхідність
переходу до більш повної характеристики – еколого-економічний ефект.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, діяльність сільськогосподарських підприємств –
виробників екобезпечної продукції, їх технологічні особливості повинні піддаватися комплексній оцінці,
що враховує особливості і принципи адаптивних систем землеробства. Таким чином при оцінці
окремих галузей або виробництва певних видів продукції рослинництва в цілому можна
використовувати комплексний показник – еколого-економічну ефективність, під якою розуміється
сукупна оцінка органічного сільськогосподарського виробництва, що включає величину економічного
ефекту, скоригованого з урахуванням екологічних наслідків, виражених у вартісній формі. Для
розробки економічної політики, прийняття правильних економічних рішень важливо знати економічну
та екологічну цінність природних ресурсів і послуг.
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РЕЖИМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ КОРПОРАЦІЇ
Постановка проблеми. Сучасні умови, в яких здійснюється розвиток суб’єктів
господарювання, визначаються відсутністю економічної стабільності. Обставини світової фінансової
кризи знижують ефективність галузей реального сектора економіки. Зниження економічної
ефективності виробництва підвищує соціальну напруженість суспільства. У цих умовах особливої
актуальності набувають питання збалансованого економічного розвитку суб’єктів господарювання на
основі управління параметрами, що визначають їх внутрішню структуру.
Найважливішими складовими господарської діяльності є інноваційна і інвестиційна діяльність.
Виробництво і реалізація інноваційної продукції, як необхідний крок виживання в сучасних умовах,
пов’язане з оновленням основних фондів, що вимагає акумуляції великого обсягу інвестиційних
ресурсів [1]. Часовий простір між інвестуванням у виробництво інноваційної продукції і отриманням
віддачі у вигляді виручки і прибутку вимагає рішення проблем управління збалансованим розвитком
інноваційної і інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. Але забезпечення збалансованого
економічного розвитку промислових корпорацій пов'язане з рядом проблем.
По-перше, існує проблема раціонального поєднання інновацій різного ступеня радикальності,
оскільки вірогідність повернення інвестицій входить в протиріччя з їх потенційним обсягом.
По-друге, існує проблема збалансованого інвестування усіх основних напрямів створення
інноваційної продукції, починаючи від маркетингових досліджень і закінчуючи закріпленням авторських
прав на інноваційну продукцію за промисловою корпорацією [2].
По-третє, існує проблема запасу інвестиційних можливостей, оскільки для матеріалізації
інновацій необхідний об’єм інвестицій, який при виявленні нових фактів і додаткових ефектів, може як
збільшуватись, так і зменшуватись.
Таким чином, об’єктивна необхідність зміщення вектору економічного розвитку промислових
корпорацій у бік інноваційного, вимагає забезпечення збалансованості їх інноваційної і інвестиційної
діяльності, чому і присвячена стаття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практичним проблемам
інноваційно-інвестиційного розвитку економіки присвятили свої наукові праці такі відомі вчені, як:
І. Ансофф, Е. Менсфілд, Г. Менш, Б. Санто, Д. Сахал, Р. Солоу, Р. Форрестер, Б. Твісс, Й. Шумпетер;
російські вчені-економісти - Л. Бляхман, В. Ганштак, С. Глазьєв, О. Градов, Б. Гринчель, В. Зайцев,
М. Кондратьєв, Г. Метт, Є. Сапіро, Д. Палтерович, Т. Хачатуров. Серед українських науковців, роботи
яких присвячені дослідженням даної проблеми, варто виділити: А. Амошу, Ю. Бажала, Л. Безчасного,
А. Гальчинського, В. Гейця, М. Герасимчука, Н. Гончарову, Г. Доброва, П. Завліна, Г. Калитича,
З. Коровіну,
О. Лапко,
І. Лукінова,
Б. Маліцкого,
Л. Матросову,
О. Мертенса,
Л. Нейкову,
В. Олександрову, А. Пересаду, П. Рогожина, О. Савчука, Л. Смоляр, Д. Черваньова.
Разом з тим, об’єктивна необхідність поглиблення теоретичних досліджень і методологічних
підходів для ефективного управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислової корпорації,
формування ефективного інноваційно-інвестиційного портфеля та удосконалення процесу прийняття
оптимальних управлінських рішень у ринкових умовах обумовили актуальність та визначили мету і
завдання статті.
Постановка завдання. Враховуючи вищевикладене, метою дослідження є процес управління
інноваційно-інвестиційною діяльністю промислової корпорації в різних режимах її функціонування.
Основна увага приділена управлінню параметрами інноваційного проекту і функції згортання
інноваційного рішення у разі несприятливих систематичних змін зовнішнього середовища, з метою
збереження виробничої структури промислової корпорації.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сталий організаційно-економічний розвиток
промислових корпорацій в умовах структурної трансформації можливий при формуванні відповідного
механізму, який забезпечує передачу дії від рушійних сил (зовнішніх і внутрішніх чинників, причин) до
внутрішніх і зовнішніх елементів промислової корпорації та обумовлює перетворення її організаційної
структури, якісних і кількісних характеристик економічної діяльності [3]. Для повного розуміння режимів
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управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових корпорацій необхідно розглянути їх
інноваційну, інвестиційну і виробничу структури (рис. 1). Інноваційна структура є інноваційним
підприємством з оточенням його зовнішніми венчурними компаніями та інноваційною інфраструктурою
у вигляді основних фондів, що забезпечують інноваційну і господарську діяльність, що призводить до
випуску готового інноваційного продукту [4].
Напрям інвестиційної діяльності на користь збереження виробничої структури промислового
підприємства на початковому етапі виконання інноваційного проекту

c
b
Готовий
інноваційний
продукт

Інноваційна
структура
підприємства

Заповнення нових ринкових ніш
Інвестиційна
структура
підприємства

Виробнича
структура
підприємства

Врахування та задоволення нових потреб замовника

Замовник

a

d
Напрям інвестиційної діяльності на користь збереження виробничої структури промислового
підприємства на кінцевому етапі виконання інноваційного проекту

Рис. 1. Напрями інвестиційної діяльності в режимі «crash-management»
Інвестиційна структура призначена для забезпечення діяльності інноваційної структури, а також
для генерації ресурсів інноваційних проектів майбутніх поколінь. Інвестиційна структура складається з
головного підприємства і групи інвестиційних фондів різного призначення, що формують фінансові,
матеріальні і нематеріальні ресурси для інноваційного підприємства. Виробнича структура корпорації
призначена для випуску і реалізації конкурентоздатного традиційного готового продукту [5].
Замовник чинить безпосередній вплив на якісні та кількісні характеристики готового продукту
((а) рис. 1), який, в свою чергу, з поліпшеними кваліметричними характеристиками заповнює вільні
ринкові ніші, підвищуючи науково-технічний потенціал профільного ринку ((b) рис. 1).
Виробнича структура створює зовнішній, відносно себе, ресурсний потік для проведення
інноваційно-інвестиційної діяльності. Інвестиційна структура формує, витрачає і відновлює
матеріальні, нематеріальні і фінансові ресурси. Інноваційна структура забезпечує створення
інноваційного проекту в повній відповідності з інвестиційним потенціалом промислової корпорації. Усі
три структури працюють в режимі soft management, який є найбільш придатним для управління
інноваційно-інвестиційною діяльністю, оскільки після завершення інноваційного проекту зберігає
інвестиційну і виробничу структури промислової корпорації.
Для початкової стадії інноваційно-інвестиційної діяльності характерна низька капіталізація
інноваційного проекту і високий ступінь невизначеності внутрішньої норми рентабельності. У цих
обставинах менеджмент корпорації приймає рішення про реструктуризацію, спрощення або згортання
інноваційної структури на користь збереження виробничої структури, (зв'язок (с), рис. 1).
Для кінцевої стадії інноваційно-інвестиційної діяльності характерна висока капіталізація
інноваційного проекту, (наприклад, в порівнянні з капіталізацією головного підприємства або
зовнішніми виробничими структурами), а також граничний рівень внутрішньої норми рентабельності
(Internal Rate of Return – IRR). При задовільному значенні IRR і достатності ресурсів приймається
рішення про згортання виробничої структури корпорації на користь збереження інноваційного проекту,
(зв'язок (d), рис. 1). Згортання виробничої структури може бути здійснене шляхом реалізації або
продажу виробничих потужностей корпорації, або їх злиття з інноваційним проектом [6].
Схема реструктуризації основних структур промислової корпорації складається з двох напрямів
(А) і (В), призначених для різних фаз ведення інвестиційної діяльності в режимі crash-management або
закритичного управління (рис. 2).
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Рис. 2. Схема реструктуризації промислової корпорації при управлінні інвестиційною
діяльністю у режимі crash-management
Фаза (А) визначає пріоритет виробничої структури промислової корпорації, фаза (В) - пріоритет
інноваційної структури. Фаза (А) передбачає реструктуризацію, спрощення і, зрештою, згортання
інноваційної структури при її економічній неспроможності. У другу чергу, фаза (А) передбачає
згортання інвестиційної структури, призначеної для впровадження зовнішніх інноваційних проектів. В
процесі ліквідації зовнішньої інвестиційної структури ресурси, що вивільняються, спрямовуються на
внутрішню інноваційну діяльність головної компанії, призначену для модифікації готового продукту з
метою підвищення його конкурентоспроможності.
Фаза (В) передбачає реструктуризацію, спрощення і ліквідацію інвестиційної структури
промислової корпорації при прогнозованій готовності інноваційного проекту. Усі елементи
інвестиційної структури в режимі витрати ресурсів орієнтовані на підвищення капіталізації
інноваційного проекту. Ліквідація інвестиційних фондів різного призначення різко знижує витрати на
утримання інвестиційної структури промислової корпорації. У другу чергу фаза (В) припускає
згортання промислової структури корпорації як основного джерела інвестиційних ресурсів, від
тривалості функціонування якого залежить величина інвестиційного потенціалу корпорації і
завершення інноваційного проекту в необхідні терміни і із заданими характеристиками [7].
Ієрархія управління структурою інвестиційного проекту зображена на рис. 3.
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Рис. 3. Ієрархія управління структурою інвестиційного проекту
Головною метою управління є доведення структури головного підприємства, промислової
корпорації і інноваційного проекту до такого вигляду, що відповідає, в достатній мірі, інвестиційним
можливостям корпорації для продовження інвестиційної діяльності в поточний інноваційний проект [8].
Такі зустрічні реструктуризаційні та інвестиційні управлінські дії забезпечують достатні умови для
отримання єдиного рішення незалежно від позитивного або негативного завершення інноваційного
проекту. Функція управління може мати наступний вигляд:
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Р=j3(F(fi); G(gj); H(hk)), де i=1, n, j=1, m, k=1,1,
(1)
де Р - структура інвестиційного проекту, що складається з головного підприємства, промислової
корпорації і інноваційного проекту;
j3 - функція управління реструктуризацією інвестиційного проекту;
F(fі) - функція управління реструктуризацією інноваційного рішення. У разі перевищення
поточних потреб в інвестиціях для інноваційного проекту над інвестиційними можливостями
промислової корпорації, виникає необхідність в реструктуризації або спрощенні технічного
інноваційного рішення з метою відповідності його параметрів величині інвестиційного потенціалу
промислової корпорації;
G(gj) - функція управління реструктуризацією інвестиційної структури корпорації з метою
узгодження інвестиційних потреб інноваційного проекту і інвестиційного потенціалу корпорації;
H(hk) - функція управління реструктуризацією виробничої структури корпорації з метою злиття
виробничого потенціалу корпорації з інноваційним проектом на завершальних етапах інвестиційної
діяльності, або у разі продажу (реалізації) компанії, якщо її акції котируються на фондовому ринку, з
метою поповнення ресурсів для своєчасного завершення інноваційного проекту.
Управління аргументом (f1) надасть можливість адміністративно спростити інноваційне рішення
шляхом змінювання терміну здачі об’єкта в експлуатацію, що дозволить розтягнути в часі витрати ресурсів
через інвестиційні канали, і істотно скоротити місткість інвестиційного потоку. Управління аргументом (f2)
дозволить провести технічну реструктуризацію інноваційного рішення в бік скорочення номенклатури
продукції, що випускається, і, як наслідок, спростити технологічні процеси і виробничі лінії. Управління
аргументом (f3) дозволить скоротити витрати на інноваційну діяльність, що проводиться поза рамками
промислової корпорації. Управління аргументом (f4) спрямоване на послідовну реалізацію основних
фондів інноваційного підприємства, що стосуються землевідведення, виробничих будівель, споруд і
технологічних ліній, зведених до моменту ухвалення рішення про згортання інноваційної структури
корпорації на користь збереження виробничих потужностей головної компанії.
Управління аргументом (g1) дозволить вивести за межі інноваційно-інвестиційної діяльності
зовнішні кредитні організації та інвестиційні інститути, фінансовий ресурс яких має вартість, що
знижує інвестиційний потенціал промислової корпорації. Ці дії здійснюються паралельно з
реструктуризацією інноваційного рішення.
Управління аргументом (g2) дозволить вивести за межі корпорації зовнішні спеціалізовані
інвестиційні фонди, виручка від реалізації яких може бути спрямована в інноваційний проект, або на
підтримку інноваційної діяльності головної компанії.
Управління аргументом (g3) дозволить вивести за межі інвестиційної структури корпорації
внутрішньокорпоративні фонди, що взяли на себе функції лізингових і факторингових агентів. В цьому
випадку цими агентами стають зовнішні по відношенню до корпорації компанії.
Управління аргументом (g4) дозволить припинити інноваційно-інвестиційну діяльність головної
компанії, спрямовану на зовнішні інноваційні проекти на макрорівні, за умови збереження інноваційної
діяльності на мікрорівні. Тут йдеться про припинення примусового зростання інвестиційного потенціалу.
Примусове зростання на базі тимчасового поліпшення основних економічних показників вимагає витрат на
відновлення фінансової структури головного підприємства, а приріст потенціалу на основі зменшення
внутріфірмових ризиків вимагає постійних витрат на маркетингові дослідження регіонального, споживчого і
продуктового секторів ринку збуту [9]. Вважається, що за наявності постійних несприятливих зовнішніх дій,
наприклад, таких, як підвищення темпів інфляції, ринок збуту відрізняється негативними тенденціями,
такими як відсутність попиту, пов'язаного з низькою купівельною спроможністю замовника.
Управління аргументом (h1) дозволить скасувати комерційну діяльність, спрямовану на
забезпечення збуту продукції головній компанії. В цьому випадку маркетингова і комерційна діяльність
переходить до інноваційного підприємства і займається дослідженням цільового ринку збуту для
інноваційного продукту нового покоління.
Управління аргументом (h2) дозволить провести реалізацію, або у разі технічної можливості,
перепрофілювати підприємства зовнішнього сервісу на обслуговування нового інноваційного
продукту. Управління аргументом (h3) дозволить реалізувати або перепрофілювати регіональні
виробничі структури на інноваційний продукт нового покоління.
Управління аргументом (h4) дозволить провести реструктуризацію виробничих потужностей і
основних фондів головної компанії. Морально застарілі і фізично зношені технологічні лінії, виробничі
будівлі і споруди можуть бути здані в оренду або реалізовані. Передові незношені технологічні лінії
вводяться до складу створеного інноваційного підприємства, скорочуючи вартість і терміни введення
в дію інноваційного проекту.
Отже, процес управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислової корпорації заснований
на взаємодії аргументів функцій одного або декількох рівнів з метою впорядкованого і спрямованого
надходження ресурсів в інноваційний проект відповідно до його потреб у сучасних реаліях.
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Висновки з проведеного дослідження. Створення нових і ефективне використання діючих
виробничих потужностей для випуску інноваційного товару, забезпечується в результаті
збалансованого розвитку інвестиційного ресурсу у вигляді фондового капіталу і інтелектуального
ресурсу у вигляді інноваційного проекту. Реалізація інноваційного товару здійснюється у рамках
попиту, що склався, і спрямована на формування ресурсного забезпечення, достатнього для
успішного подолання негативних фактів і наслідків чергової економічної кризи.
Визначення нового стратегічного вектору інноваційного розвитку є процесом створення
підвищених значень функції економічної ефективності. Система збалансованого розвитку буде
ефективна тільки у тому випадку, якщо економічна ефективність усіх складових її підсистем дозволить
здолати негативні наслідки і повернути параметри економічного розвитку на докризовий рівень
протягом поточного життєвого циклу промислової корпорації. Період депресії в життєвому циклі
промислової корпорації вважається економічно доцільним тільки у тому випадку, якщо обсяг
притягнених інвестиційних ресурсів, необхідних для формування стратегії інноваційного розвитку,
компенсується в результаті реалізації інноваційних товарів, що мають попит у суспільства.
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Анотація
У статті розглянутий процес управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислової
корпорації в різних режимах її функціонування. Основна увага приділена управлінню параметрами
інноваційного проекту і функції згортання інноваційного рішення у разі несприятливих
систематичних змін зовнішнього середовища, з метою збереження виробничої структури
промислової корпорації.
Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, промислова корпорація, інноваційний
проект, функції згортання інноваційного рішення.
Аннотация
В статье рассмотрен процесс управления инновационно-инвестиционной деятельностью
промышленной корпорации в разных режимах ее функционирования. Основное внимание уделено
управлению параметрами инновационного проекта и функции свертывания инновационного
решения в случае неблагоприятных систематических изменений внешней среды, с целью
сохранения производственной структуры промышленной корпорации.
Ключевые слова: инновационно-инвестиционная деятельность, промышленная корпорация,
инновационный проект, функции свертывания инновационного решения.
Annotation
In article managerial process by is innovative-investment activity of industrial corporation in different
modes of its functioning is considered. The basic attention is given management in parametres of the
innovative project and function of curling of the innovative decision in case of adverse regular changes of an
environment, for the purpose of preservation of industrial structure of industrial corporation
Key words: is innovative-investment activity, industrial corporation, the innovative project, functions of
curling of the innovative decision.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
Постановка проблеми. Інвестиційна діяльність – визначальний фактор економічного росту
будь-якої країни, тому питання її активації є особливо актуальним. Залучення ресурсів у формі
інвестицій є дієвим засобом піднесення національної економіки, чим інтенсивніше здійснюється
інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні
ринкові перетворення.
Як свідчить світовий досвід, державних коштів та коштів вітчизняних підприємців бракує для
подальшого швидкого та ефективного економічного розвитку держави, тому необхідним є залучення
значних іноземних коштів, тобто іноземних інвестицій, які мають певні переваги перед вітчизняними
інвестиціями та державним фінансуванням. Ці переваги полягають у тому, що, по-перше – іноземні
інвестиції – це додатковий капітал залучений у країну для виробництва товарів і послуг, реалізації
певних програм, а по-друге – це надходження в державу нових технологій та застосування нових
методів управління.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку інвестиційного ринку та
формування сприятливого інвестиційного середовища України досліджені у працях О. Гаврилюка,
В. Гейця, М. Герасимчука, Б. Губського, О. Задорожної, Б. Кваснюка, С. Пирожкова, А. Сухорукова та
ін. На думку фахівців, сьогодні залишаються невирішеними питання щодо оцінки впливу чинників на
розвиток інвестиційного ринку в поєднанні з важелями державного регулювання.
Постановка завдання. У сьогоднішніх умовах світової економічної кризи, закордонний капітал є
одним з важливих ресурсів розвитку країни. Однак криза посилила загальносвітові тенденції до зменшення
інвестицій, тому для України є життєво необхідним створення сприятливого інвестиційного клімату в країні
та пошук нових шляхів до залучення іноземних інвестицій, що зумовило актуальність дослідження. Метою
статті є розгляд проблеми і розробка пропозицій залучення іноземних інвестицій в Україну.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інвестиційний клімат країни являє собою
сукупність економічних, політично-правових, соціальних та інших умов, що створюють умови для
здійснення інвестиційної діяльності як вітчизняними, так і зарубіжними суб’єктами. Окрім того,
інвестиційний клімат можна розглядати як багатофакторну систему цілеспрямованих вчинків і дій, яка
свідомо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах ширшого залучення на
конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в матеріальній формах [4].
З огляду на комплексність та багатофакторність самого процесу інвестування, до складових
інвестиційного клімату слід включати [2; 3; 5]:
– природно-географічні умови: геостратегічне положення, забезпеченість природними та
людськими ресурсами;
– сучасну економічну динаміку країни: знаходження на етапі піднесення чи спаду, рівень
інвестування, стабільність національної валюти, показники фінансової стабільності тощо;
– стратегію і тактику державної політики: прозорість та послідовність, здатність реалізувати
поставлені стратегічні цілі та дотримуватись поточних зобов’язань, структурну, бюджетну, грошовокредитну, валютну політику, ставлення до іноземних інвесторів;
– стан внутрішнього ринку країни: перспективи реалізації результатів виробничої діяльності,
рівень доступу до виробничих ресурсів;
– наявний виробничий потенціал країни: його ресурсозабезпеченість, здатність до виробництва
інвестиційних товарів, потреба в інвестиціях;
– фінансову систему країни: її спроможність до акумулювання фінансових ресурсів,
забезпечення їхнього руху та цільового використання;
– податкову систему країни: рівень податкового навантаження, наявність податкових стимулів
до інвестування;
– ринок праці: наявність вільних трудових ресурсів, вікову структуру робочої сили, рівень
професійної кваліфікації, наявність виробничої культури;
– розвиток інфраструктури: рівень розвитку транспортної, енергетичної, телекомунікаційної
мережі, готельної, житлової мережі тощо як для виробничих, так і для споживчих потреб;
– інституційну систему країни: врегульованість відносин власності, розвиток ринкових інститутів,
наявність інституцій з підтримки інвестицій, інформаційне забезпечення, розвиток підприємницької та
правової культури бізнесу;
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– зовнішньоекономічні відносини країни: динаміку і структуру імпортно-експортних операцій та
капіталопотоків, участь у різного роду міжнародних організаціях та угодах;
– соціально-політичну ситуацію в країні: рівень соціальної напруженості, послідовність
державної політики, перспективи її подальшої динаміки;
– правове поле: характеристики національного законодавства, спроможність держави до
забезпечення виконання його вимог та наявність відповідної інфраструктури, рівень розвитку корупції,
“тінізації” економіки.
Відповідно до складових інвестиційного середовища, слід виділити чинники впливу, котрі
поділяються на регуляторні – відображають вплив на інвестицію з боку органів державної влади різного
рівня у вигляді вимог щодо реєстрації, оподаткування, ліцензування, сертифікації підприємницької
діяльності тощо та макроекономічні – стосуються характеристик макроекономічного (а також
інституційного) середовища, в якому розгортається інвестиція – динаміки грошово-кредитної сфери, стану
внутрішнього ринку, рівня ресурсної забезпеченості тощо. Вплив з боку цього середовища є
неперсоніфікованим та обумовлений дією об’єктивних ринкових законів, а відтак є довгостроковим та
практично не підлягає врегулюванню, а отже – просто враховується в процесі розробки інвестиційного
проекту. Обсяг прямих іноземних інвестицій є одним з показників, який характеризує ступінь інтеграції
країни у світове співтовариство і залежить від привабливості об’єкта інвестування.
Аналізуючи інвестиційне середовище України, слід відмітити, що притік прямих інвестицій в
економіку України за даними Державного комітету статистики України, на 1 січня 2011 року становив
44 млрд. 708 млн. дол. США зі 125 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припадає
понад 81% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 9 млрд. 914,6 млн. дол. США,
Німеччина – 7 млрд. 076,9 млн. дол., Нідерланди – 4 млрд. 707,8 млн. дол., Російська Федерація – 3
млрд. 402,8 млн. дол., Австрія – 2 млрд. 658,2 млн. дол., Сполучене Королівство – 2 млрд. 298,8 млн.
дол., Франція – 2 млрд. 367,1 млн. дол., Сполучені Штати Америки – 1 млрд. 192,4 млн. дол., Віргінські
Острови, Британські – 1 млрд. 460,8 млн. дол. та Швеція –1 млрд. 729,9 млн. дол. За останні роки
спостерігалася тенденція до їх зниження на 48,4 % у 2009 р., та незначного підвищення у 2010 – 2011
рр. – на 12,4%. Їх обсяг у 2012 р. ще менший – цьому сприяє ряд негативних (як регуляторних, так і
макроекономічних) чинників, притаманних інвестиційному середовищу України [6]:

Рис. 1. Негативні чинники впливу на залучення інвестицій в економіку України
Одним з факторів, що в першу чергу послаблює інвестиційну привабливість економіки є
нестабільність правового та політичного середовища в Україні. Така нестабільність серйозно турбує
інвесторів, особливо коли законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення. Обіцянки різкої зміни
політичного курсу та умов ведення бізнесу – аж до націоналізації майна інвесторів, які лунають з боку
різних політичних сил, політичні скандали, і, особливо, передвиборчий період посилюють
настороженість іноземних інвесторів та сприймаються ними як додаткові ризики, які потребують
підвищення прибутковості інвестицій.
Крім того, на сьогодні особливо гостро стоять такі питання, як: бюрократичні бар’єри, відсутність
правового забезпечення кредитування, страхування ризиків, жорстка податкова система тощо.
Недосконалість правового середовища, як несприятливий чинник для ПІІ, закордонні інвестори
називають у першу чергу, оскільки перешкоди адміністративно-правового характеру – найперші, з
якими вони стикаються. Йдеться про нестабільність, суперечливість, заплутаність підзаконних актів,
бюрократизм та корупцію, неврегульованість системи захисту прав власності, слабкість судової
системи, неврегульованість законодавчого забезпечення процесу інвестування, часті зміни умов
залучення іноземних інвестицій, необхідність вирішення низки регулювання інвестицій у СЕЗ і ТПР.
Податкова ситуація у країні привертає, як правило, особливу увагу інвестора, оскільки значно
впливає на прибуток. Незважаючи на те, що інвестор завжди повинен ураховувати можливість
майбутніх змін ставок податків, суб’єктів оподаткування та ін., він, принаймні, покладається на те, що
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правила гри не зміняться пізніше. У разі таких непередбачених змін розвиток інвестування постає
перед загрозою втрат, а інвестор втрачає довіру до інвестиційної сфери країни і може змінити умови
інвестування. Потужним важелем стримування іноземних інвестицій в Україну є вкрай нерівномірний
розподіл податкового тиску, який є надмірним для легально працюючих суб’єктів господарювання на
тлі існування величезного “тіньового” сектора економіки. Незважаючи на те, що переважна більшість
іноземних інвесторів намагається вести цілком прозорий та легальний бізнес, “тінізація” економіки
суттєво утруднює їхню співпрацю з вітчизняними підприємствами, які не завжди в змозі дозволити собі
ризик ведення прозорих і легальних операцій. Велика частка вилучення прибутку, нестабільність
податкових ставок та правил нарахування перешкоджають ефективному веденню бізнесу в Україні.
Іншим чинником є недосконалість галузевої та інституційної інфраструктури країни. Мережа
автомобільних доріг та залізниць, системи енерго- та водопостачання, зв’язку тощо потребують в Україні
суттєвого вдосконалення. На поліпшення інфраструктурних умов спрямовано, зокрема, низку проектів
Світового банку в Україні. Щодо інституційної інфраструктури, котра повинна забезпечувати належне
обслуговування інвестицій, то відсутність середовища аудиторських, консалтингових та інших фірм, гідних,
з позицій іноземного інвестора, довіри, суттєво погіршує його враження від підприємницького клімату в
Україні. Серйозні інвестори вважають за краще мати справу з іноземними фінансовими установами,
банками. Це спонукає до здійснення іноземних інвестицій у банківську сферу та відкриття філій іноземних
банків. Проте в стратегічному контексті таке відокремлення фінансових потоків вітчизняного та іноземного
капіталів веде до ослаблення фінансової системи країни. Інвестори також звертають увагу на
нерозвиненість державних інституцій, які повинні здійснювати супровід іноземних інвесторів;
Самі ж інвестори зацікавлені у швидкій окупності власного капіталу і у швидкому отриманні
максимальних прибутків і рідко коли висловлюють довгострокову зацікавленість у власних інвестиціях,
шляхом вкладення їх у менш динамічні галузі економіки (такі як промисловість та сільське господарство).
Взаємопов’язаність всіх цих факторів посилює їх негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні [2].
Однак незважаючи на існуючі проблеми у створенні сприятливого інвестиційного клімату, слід
відзначити, що Україна суттєво просунулася уперед щодо інтеграції в світовий економічний простір,
що в свою чергу повинно забезпечити нові вливання іноземного капіталу в економіку нашої країни: 1
березня 1998 р. набула чинності Угода про партнерство і співпрацю з Європейським Союзом.
Підписано міждержавні угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій з 70 країнами світу. Укладено
60 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування практично з усіма країнами СНД,
Європи, багатьма країнами Азії, Північної та Південної Америки і кількома країнами Африки. 16 травня
2008 р. Україна отримала статус члена СОТ. Вступ України до СОТ дає позитивний сигнал для
активізації співпраці між Україною і ЄС по всіх напрямах, у тому числі в інвестиційній сфері. Згідно
прогнозу ООН Україна увійшла до списку 20 країн світу, які стануть найбільшими реципієнтами прямих
іноземних інвестицій (ПІІ). У рейтингу, оприлюдненому в доповіді Конференції ООН з торгівлі і
розвитку (UNCTAD), Україна посідає 18 місце, проте фахівці відзначають зростання зацікавленості
інвесторів до країн Східної Європи і СНД [6].
Висновки з даного дослідження. Враховуючи всі негативні чинники як соціальногоекономічного, так і політичного плану, виникає необхідність розробки державної стратегії направленої
на активізацію притоку іноземного капіталу в Україну. Зарубіжний інвестор має сприйняти Україну як
стабільну і передбачувану країну, а її економіку такою, де макроекономічна стабільність асоціюється
не лише з низькими темпами інфляції, а й із послідовним розвитком, включаючи стабільні темпи
зростання виробництва, платоспроможний попит, а також економічну структуру, яка постійно
модернізується. Разом з удосконаленням законодавства щодо іноземних інвестицій повинні
розвиватися й інші чинники механізму залучення прямих іноземних інвестицій, котрі виявлятимуться у
забезпеченні стабільності політичного середовища, вдосконаленні та забезпеченні стабільності
податкової, грошово-кредитної та митної політики, максимальному спрощенні процедур, які
регламентують взаємовідносини між державою і підприємцями в галузі залучення іноземних
інвестицій, створенні гарантій стабільності умов щодо довгострокового фінансування інвестиційних
проектів.
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Анотація
У статті розглянуто проблеми формування сприятливого інвестиційного середовища
України в сучасних умовах. Виокремлено та охарактеризовано негативні регуляторні та
макроекономічні чинники впливу на залучення іноземних інвестицій в Україну в посткризовий період.
Ключові слова. Інвестиційний клімат, рівень інвестування, регуляторні та макроекономічні
чинники впливу,гарантії стабільності, ринкові перетворення, стратегія і тактика державної
політики.
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы формирования благоприятной инвестиционной среды
Украины в современных условиях. Выделены и охарактеризованы отрицательные регуляторные и
макроэкономические факторы влияния на привлечение иностранных инвестиций в Украину в
посткризисный период.
Ключевые слова. Инвестиционный климат, уровень инвестирования, регуляторные и
макроэкономические факторы влияния, гарантии стабильности, рыночные преобразования,
стратегия и тактика государственной политики.
Abstract
The article deals with the formation of favorable investment climate in Ukraine in modern conditions.
Identified and characterized negative regulatory and macroeconomic factors of influence on attracting of
foreign investments in Ukraine during the post-crisis period.
Keywords. Investment climate, the level of investment, regulatory and macroeconomic factors
influence guarantees stability, market transformation, strategy and tactics of public policy.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЦТВА З ВРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНОЇ
СТРАТЕГІЇ
Постановка проблеми. Інноваційна модель розвитку економічної системи країни та її регіонів
припускає наявність високого технологічного рівня впроваджуваних інноваційних продуктів.
Необхідність досягнення такого рівня для України передбачає вирішення економічних, соціальних та
екологічних проблем. Державна система управління галузевими складовими економіки країни та її
регіонів повинна бути здатною мінімізувати ризики впровадження нових інноваційних розробок,
технологій, знизити їх негативний вплив на навколишнє природне середовище.
У сучасних умовах господарювання в Україні значну увагу приділяють ролі науково-технічного
потенціалу в розвитку продуктивних сил у різних галузях економіки, але на практиці не вирішено
питання щодо основного недоліку інтеграційної системи взаємодії галузевої науки і виробництва.
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Безсумнівно, це спричиняє проблеми і суперечності при впровадженні певних науково-технічних
результатів на конкретних підприємствах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш ваговитий внесок у розвиток науки про
інновації на мікрорівні зробили
учені і практики, серед яких можна відзначити наступних:
О.Ф. Андросова, А.Г. Загородній, В.І. Ярочкин, В.К. Сенчагов, Б.В. Губін, С.Ф. Покропивний та інші.
Проблеми інноваційної діяльності господарства та галузей досліджувалися у працях відомих ученихекономістів, таких як: Ю.М. Бажал, П.І. Гайдуцький, В.М. Геєць, Б.М. Андрушків, М.В. Зубець,
А. А. Пересада, І.І. Лукінов, О.Є. Кузьмін, Д.С. Львова, Б.Є. Патона, Б. Санто, Б. Твісса, Л.І. Федулової,
С.М. Ілляшенко, Ю.В. Каракай, О.В. Крисальний, Н.В. Поліщук П.Н. Завлин, А.А. Голубенко та ін. У цих
роботах приділяється багато уваги обґрунтуванню теоретичних аспектів здійснення інновацій, їх
впровадження у практику життєдіяльності, оцінці ефективності інноваційної діяльності.
Постановка завдання. Метою дослідження є визначення шляхів підвищення рівня
інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, орієнтована на інноваційний шлях
розвитку економіки, обов’язково повинна враховувати синергетичні ефекти інновацій. У зв’язку з цим
система управління повинна бути:
− рефлексивною, тобто базуватися на здатності прогнозувати наслідки реалізації прийнятих
рішень і на цієї основі коригувати управлінські дії з урахуванням ситуації, що склалася;
− багатоваріантною і нелінійною;
− ситуаційною, щоб порівнювати управлінські дії зі станом і тенденціями розвитку соціальноекономічного середовища на момент прийняття рішень;
− самоорганізуючою, тобто система управління повинна змінюватися, щоб відповідати
вимогам оновленого суспільства [7].
З огляду на викладені твердження щодо пріоритетності ролі держави та галузевої науки у
забезпеченні й регулюванні інноваційного розвитку, головними напрямами державної політики
інноваційного розвитку на сучасному етапі мають стати:
− визначення основних напрямів інноваційного прориву на основі комплексного аналізу
світових тенденцій, технологічного передбачення й ретельного аналізу наявного інноваційного
потенціалу підприємств;
− забезпечення сприятливих умов для технологічної модернізації виробничої бази
підприємств, підвищення інноваційної сприятливості та інвестиційної привабливості виробництва;
− прийняття концепції партнерства держави, наукового співтовариства в досягненні
параметрів державних галузевих програм і проектів формування внутрішнього ринку споживання
продовольства й експертного потенціалу наукоємної продукції;
− створення дієвої інфраструктури генерації наукових знань і здійснення інноваційних
процесів, спрямованої на формування ринку наукоємної продукції відповідно до попиту споживачів;
− підвищення ролі регіонів у розвитку інноваційних процесів, методів сприяння інноваціям.
Тому на державному рівні необхідно забезпечити формування нормативно-правової бази та
інформаційно-аналітичного забезпечення ринку, ведення моніторингу та прогнозування кон’юнктури
ринку, здійснення жорсткого контролю за безпекою продукції та запровадження європейських
стандартів якості продукції.
У сучасних умовах інноваційний розвиток підприємств виробництва можливий тільки на основі
відповідної моделі, яка має враховувати регіональні особливості виробництва та можливості
інноваційного розвитку. Становлення інноваційної моделі розвитку виробництва є системною
проблемою і вимагає комплексного розв’язання низки проблем:
– поетапного підвищення рівня фінансування регіональної виробничої науки за рахунок усіх
джерел з метою сприяння перетворенню пріоритетних галузей регіону у високотехнологічні, розробки
та впровадження ефективної інвестиційної політики в інноваційної сфері;
– підвищення результативності регіонально-галузевої науки та створення потужного пакета
конкурентоспроможних інновацій (сучасних технічних комплексів, адаптованих до умов конкретного
регіону);
– формування економічних механізмів стимулювання попиту на інноваційну продукцію,
пільгове кредитування ресурсів і кредитної підтримки, пільгового оподаткування інноваційних проектів;
– підвищення рівня капіталізації інтелектуальної власності через уведення її об’єктів у
господарський обіг і подальше використання одержаних результатів для фінансування науководослідних розробок;
– створення гнучкої сучасної регіональної інноваційної інфраструктури, здатної разом з
відповідною
загальнодержавною
інфраструктурою
забезпечувати
швидкий
перехід
від
фундаментальних і прикладних досліджень до практичного застосування їхніх результатів.
Розробці та впровадженню дієвих механізмів інноваційного розвитку регіону повинен
передувати комплексний аналіз рівня відповідності наявного ресурсного потенціалу підприємств.
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Для розв’язання завдань ефективного управління інноваційним потенціалом підприємств одним
із найбільш перспективних є синергетичний підхід до управління складними системами, який акцентує
увагу на узгодженні взаємодії частин при утворенні структури як єдиного цілого.
Якісне вдосконалення виробничого процесу на новій техніко-технологічній основі розглядається
як важливий фактор розвитку виробництва. З цією метою необхідно створити відповідну систему
стимулів для розвитку інновацій як необхідної складової удосконалення виробництва підприємств. Це
пов’язано з тим, що такі стимули певною мірою впливають на підвищення техніко-економічного рівня
виробництва і можуть поєднати поточні цілі підприємств галузі зі стратегічними [8].
Як було нами визначено раніш, основою успішного інноваційного розвитку будь-якого
підприємства є наявність інноваційного потенціалу, спроможність та готовності до впровадження
інноваційних проектів.
На нашу думку, підхід до розгляду інноваційно-виробничого потенціалу лише як сукупності ресурсів і
можливостей їх використання дуже обмежений. Таке уявлення не враховує цільової та сукупної
характеристики цієї категорії. Використання ресурсів завжди має цілеспрямований характер і має бути
певним чином організованим для реалізації потреб суб’єкта господарювання, галузі та економіки держави
в цілому. Цілями інноваційної діяльності можуть бути виживання підприємств і збереження ніші на ринку,
підвищення конкурентоспроможності продукції, експансія, збільшення прибутку тощо. Інноваційний
потенціал також має характеризувати внутрішня можливість інноваційного середовища, якому
перебувають підприємства галузі, здійснювати цілеспрямовану діяльність із залучення конкретних
господарських ресурсів для виробництва інноваційного продукту. Також необхідно враховувати й зовнішні
економічні фактори, що впливають на інноваційний потенціал. Головними з яких є державна інноваційна
політика, політика кредитних установ, конкурентні стратегії споживачів тощо.
Нами доповнено визначення інноваційного потенціалу підприємства, який розглядається як
сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, що за наявності
відповідних внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного середовища можуть бути спрямовані на
реалізацію інноваційної діяльності, метою якої є підвищення ефективності й розвиток виробництва.
Освоєння підприємством нових технологій та інновацій потребує об’єктивної оцінки параметрів і
характеристик його потенціалу, які мають важливе значення при здійсненні інвестиційної діяльності
шляхом розробки і реалізації нової інноваційної стратегії розвитку.
Зазначимо, що у сучасних умовах кожному суб’єктові господарювання необхідно об’єктивно
розуміти теоретико-практичні основи закономірностей процесу формування структури, джерел зростання,
методів оцінки й розробки напрямів ефективного використання такого потенціалу. Професійна обізнаність
у цих проблемах дасть змогу об’єктивно оцінювати свої реальні можливості, розробляти нові напрями
інноваційної діяльності, сформувати ефективну стратегію інноваційного розвитку.
Таким чином, організація впровадження інноваційних розробок має здійснюватися на основі
обґрунтованої інноваційної стратегії, яка повинна відповідати критеріям доцільності інвестиційної
підтримки нововведень.
Кожне підприємство у структурі галузевого виробництва повинно розробляти дієвий
стратегічний план свого інноваційного розвитку, спрямований на досягнення рівноваги між власним
платоспроможним попитом, існуючими обсягами пропозиції з боку наукових організацій та
інвестиційними можливостями.
Саме завдяки такому прогнозу підприємства повинні визначити, які технології виробництва
необхідно розвивати, а від яких слід відмовитися. Впровадженню інноваційних стратегій розвитку має
передувати прогнозні розрахунки обсягів потенційних потреб в обладнанні, технологіях, технологічних
елементах, провідних фахівцях. Потім проводиться аналіз ринку наукоємної продукції, вибір
потенціальних виробників і пошук фінансових та інвестиційних ресурсів для її придбання.
Дуже важливе значення техніко-технологічне прогнозування має для підприємств, які
вважаються виробничими і технологічним лідерами у певній галузі виробництва.
В процесі техніко-технологічного прогнозування доцільно використовувати такі методи, як:
підготовка сценаріїв, екстраполяція трендів, метод Дельфі тощо. Схему технологічного прогнозування
в процесі підготовки стратегічного плану підприємства наведену на рис. 1.
Світовий досвід переконує, що форми і методи розвитку конкуренції в інвестиційно-інноваційній
діяльності повинні суттєво змінюватися. Держава має активно сприяти розробці програм щодо
залучення і використання інвестицій, брати участь в управлінні процесами і ризиками в інноваційній
діяльності виробництва. Вплив держави повинен спрямовуватися на максимальну підтримку власного
інноваційного потенціалу, підтримку галузевих науково-дослідних організацій, а також на
забезпечення реалізації науково-технічної політики, що відповідає світовому рівню.
Реформування виробництва в регіонах України неможливе без проведення великомасштабних
інституціональних та організаційно-економічних перетворень. Структурні зрушення в економіці
України, використання синергетичного підходу для розв’язання завдань ефективного управління
інноваційним потенціалом підприємств передбачають активізацію використання їхніх ресурсновиробничих можливостей, навіть перепрофілювання, що забезпечить можливість реалізації
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перспективних науково-технічних програм розвитку виробництва. Це потребує залучення великого
обсягу фінансових ресурсів.
Аналіз вибраної галузі для ефективного впровадження інновацій

Розробка стратегічного плану галузевого виробництва з урахуванням можливості та
спроможності до інноваційного розвитку та розробка плану НДДКР

Аналіз ринку наукоємної
продукції та її виробників

Вибір технологічних процесів виробництва
продукції з використанням нововведень

Передінвестиційна оцінка по впровадженню інноваційного проекту

Залучення внутрішніх
інвестиційних ресурсів
Залучення зовнішніх
інвестиційних ресурсів
Виведення з обороту
власних обігових коштів
Залучення кредитних
ресурсів за допомогою
ефективних моделей
кредитування

Здійснення
процесу придбання,
капіталізації та
впровадження
необхідних
техніко-технологічних
розробок

Аналіз галузі по
впровадженню
аналогічного
інноваційного проекту
Оцінка окупності
інвестиційноінноваційного проекту
Прогноз підвищення
ефективності та розвитку
галузі

Рис. 1. Схема техніко-технологічного прогнозування інноваційного розвитку галузі
*Джерело: доповнено авторами.
Дослідженнями встановлено, що причинами низького рівня інноваційної активності підприємств
України в цілому є недостатність обсягів і неефективність використання власних, залучених і
позикових джерел фінансово-кредитної підтримки інноваційної діяльності. Дана ситуація
безпосередньо пов’язана з наслідками проведених реформ, політичною нестабільністю,
недостатністю обсягів державного фінансування інноваційного розвитку, недосконалістю
амортизаційної політики, низьким рівнем зацікавленості фінансово-кредитних установ у підтримці
інноваційних процесів, невигідними умовами банківських структур щодо кредитування інноваційної
діяльності суб’єктів виробництва.
Тому для ефективного стимулювання інноваційної діяльності доцільно використовувати як
внутрішні можливості суб’єктів господарювання, так і розширювати можливості залучення
інвестиційних ресурсів.
Враховуючи специфіку інноваційного розвитку підприємств, для розв’язання існуючих проблем
недержавного фінансування і кредитування інноваційної діяльності, на нашу думку, необхідно
впровадити змішану форму інвестиційного забезпечення інноваційних процесів. Так, на
докомерційному етапі реалізації інновацій, коли приватний сектор не спроможний забезпечити
достатні обсяги фінансово-кредитної підтримки або не має для цього відповідних стимулів, слід
застосовувати механізми бюджетного стимулювання інноваційної діяльності.
На етапі комерційної реалізації інновацій необхідно запроваджувати механізм більш активного
залучення недержавних джерел підтримки інноваційної діяльності підприємств. На етапі комерційної
реалізації інновацій підтримка інноваційної діяльності повинна здійснюватися за рахунок засобів
недержавного фінансування, переважно залучених інвестиційних ресурсів.
Можливість швидкого залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, передусім у наукововиробничу сферу виробництва, дасть можливість багатьом підприємствам отримати ефективні
можливості прискорення розвитку пріоритетних сфер виробничої діяльності.
Пріоритетний вплив на реальну можливість залучення інвестиційних ресурсів відіграють
макроекономічні фактори, такі, як ємність внутрішнього ринку, валютна стабільність, політична
стабільність, рівень розвитку інфраструктури, наявність кваліфікованої робочої сили. Істотним
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фактором є також інвестиційно-інноваційна політика держави, що забезпечує гарантії іноземним
інвесторам, ефективне і стабільне функціонування правової системи. Інвестиційно-інноваційна
політика визначає специфіку напрямів і засобів регулювання допуску іноземних інвестицій у
приймаючу економіку, а також засобів стимулювання їх залучення.
Як вже зазначалося, переважна більшість підприємств не має можливості самостійно
фінансувати масштабні інвестиційно-інноваційні проекти. Відсоткові ставки по банківських позиках
також дуже високі. Державний бюджет постійно залишається дефіцитним, тобто держава нездатна
підтримувати інноваційно-активні підприємства. У зв’язку з цим авторами пропонуються методичні
засади комплексного прийняття рішення про фінансування інноваційних проектів із наданням
державою гарантій потенційним інвесторам (рис. 2).
Оцінка інтегрального інвестиційно-інноваційного ефекту для потенційного
учасника (на рівні підприємства)
Оцінка економічного інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка соціального інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка науково-технічного та інтелектуального ефекту

Для потенційного учасника інвестиційноінноваційний проект ефективний?

ні

так
Оцінка інтегрального інвестиційно-інноваційного ефекту для держави
Оцінка соціального інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка бюджетного інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка екологічного інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка економічного інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка науково-технічного інвестиційно-інноваційного ефекту
Оцінка інтелектуального інвестиційно-інноваційного ефекту

Для держави інвестиційноінноваційний проект ефективний?

ні

так
Рішення про фінансування інноваційних проектів із наданням державою гарантій
потенційним інвесторам

Рис. 2. Алгоритм комплексного прийняття рішення про фінансування інноваційних
проектів із наданням державою гарантій потенційним інвесторам
*Джерело: узагальнено і доповнено авторами.
Послідовна реалізація даного алгоритму уявляє собою аналіз, якісну та кількісну оцінку видів
ефектів як для потенційного учасника, так і для держави. Перша складова передбачає обов’язкове
врахування важливості та необхідності економічного ефекту для кожного учасника інноваційного
проекту. Друга складова передбачає розрахунок необхідного соціального ефекту для робітників
підприємства, які беруть участь у реалізації проекту. Проява науково-технічного та інтелектуального
ефектів конкретизується у підвищенні науково-технічного потенціалу підприємства, а також в
одержанні доходу від реалізації інтелектуальної власності.
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Соціальний ефект для суспільства позначається у зміні характеру та умов праці, підвищенні
життєвого рівня населення, зменшення масштабів диференціації суспільства, поліпшенні побутових
умов, розширенні можливостей духовного розвитку особистості. Збільшення обсягів фінансування
соціальних програм, а також відрахувань на природоохоронні заходи знаходиться у прямій залежності
від бюджетного ефекту.
Досягнення позитивних показників екологічного ефекту враховують вплив інновацій на
навколишнє природне середовище, здоров’я населення, рівень продуктивності праці. Здійснення
оцінки економічного ефекту дозволить оцінити вигоди проекту з точки зору держави, а також для
окремих регіонів, що брали участь у реалізації проекту.
Таким чином, сукупним результатом одержання економічного ефекту мають бути поліпшені
екологічний стан навколишнього природного середовища, інвестиційний клімат у країні або регіоні
тощо. Найважливішою складовою інтегрального ефекту для держави є науково-технічний та
інтелектуальний ефекти, досягнення яких безпосередньо веде до підвищення науково-технічного
рівня суспільства в цілому, поліпшення параметрів техніки і технологій, сприяє виходу держави на
світові високотехнологічні ринки.
В процесі прийняття остаточного рішення про доцільність та необхідність фінансування
інноваційних проектів необхідно концентрувати увагу не лише на можливості скорішої окупності та
прибутковості, а розглядати інтегральний ефект від їх реалізації як складної системи, якій притаманні
властивості цілісності, емерджентності, синергетичності, самоорганізації і саморозвитку, мобільності,
інерційності. Обов’язковим також є урахування зовнішніх та внутрішніх, які позитивно (негативно)
впливають на результативні показники проекту.
Недоліки попереднього аналізу доцільності, необхідності та ефективності реалізації
інноваційних проектів можуть проявитися у тому, що проекти з високими прогнозним ефектом можуть
бути відхилені, а з низьким – прийняті до реалізації. Запропоновані методичні засади мають практичне
значення і дають можливість відповідним державним установам прийняти правильне рішення щодо
підтримки інноваційно-активних підприємств.
Зазначимо, що кожний інноваційний проект необхідно розглядати та оцінювати у єдності з
категорією інвестицій, тому що його реалізація істотно впливає на фінансово-економічні показники
діяльності підприємства. Зазначимо, що доцільність реалізації того чи іншого інноваційного проекту
обов’язково повинна базуватися на оцінці його вкладу в підвищення прибутковості підприємств галузі
та досягненні запланованої величини ефективності використання всіх видів ресурсів. Таким чином,
ефективна інноваційна діяльність підприємства не повинна обмежуватися лише пошуком, розробкою і
освоєнням нововведень, перш за все необхідним є забезпечення раціонального використання усіх
задіяних ресурсів.
Висновки з проведеного дослідження. На наш погляд, при визначенні ефекту від
впровадження інновацій необхідно враховувати всі складові інтегрального ефекту (економічний,
науково-технічний, інтелектуальний, ресурсний, екологічний, бюджетний, соціальний). Багато авторів
акцентують увагу на тому, що інновації, науковий та інтелектуальний потенціали стають не менш
значущими факторами ніж інші складові ресурсного потенціалу будь-якого суб’єкти господарювання.
Вважаємо, що недооцінювання окремих складових при розрахунку інтегрального ефекту
сприятиме тому, що пріоритетними будуть лише ті проекти, які мають реальні можливості збільшити
капітал власників інвестиційних ресурсів. Врахування значення потенційного соціального, екологічного
ефектів буде незначним.
Зазначимо, що переважна більшість методів оцінки ефективності інновацій розробляється в
основному для технічних інновацій, нових технологій, при цьому оцінюється саме окупність
інвестиційних вкладень, витрати порівнюються із прибутком.
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В статье рассмотрены пути повышения уровня инновационного развития производства с
учетом региональных особенностей как одного из важнейших аспектов конкурентоспособности
предприятия.
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ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ І РЕГІОНІВ
Постановка проблеми. Не зважаючи на проголошену стратегію інноваційного розвитку
економіки України, інноваційні процеси на вітчизняних підприємствах та у регіонах відбуваються
доволі повільно.
Наприклад, дослідження показників інноваційного розвитку підприємств та регіонів України та
Європи свідчить про те, що в Україні науковий потенціал використовується неефективно: при значній
кількості дослідників та патентних заяв, обсяг реалізованої інноваційної продукції вдвічі менший, ніж у
регіонах Європи. Також у Європі спостерігається значний запас потужності для інноваційного
розвитку, який дозволяє утримувати обсяги реалізації інноваційної продукції на однаковому рівні
протягом 6 років при значних скороченнях нових патентних заяв та кількості дослідників [1-2].
З цього можна зробити висновок, що для розвитку економіки України необхідні механізми
комплексного регулювання процесів комерціалізації наукових розробок та інтенсифікації наукової
діяльності. У свою чергу, відсутність таких механізмів є важливою проблемою на шляху підвищення
конкурентоспроможності підприємств та регіонів, яка потребує розв’язання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вплив фактору інновацій на економічне зростання в
цілому досліджували зарубіжні вчені С. Кузнєць, Е. Менсфілд, У. Ростоу, Р. Солоу, Дж. Форрестер,
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Й. Шумпетер та інші. Слід відмітити, що питання регулювання інноваційних процесів в економіці України
вирішувалися багатьма вітчизняними вченими. Серед них - О. І. Амоша [3], В. М. Геєць [4],
В. В. Дорофієнко, О. В. Кендюхов [5], В. П. Семиноженко, В. П. Соловйов, Л. І. Федулова [6], А. О. Хребтов
та інші. У теперішній час вітчизняними вченими-економістами обгрунтовані теорії інноваційного розвитку
підприємств та регіонів, теорії створення національних та регіональних інноваційних систем, розроблені
механізми стимулювання виробництва інноваційної продукції, маркетингу інновацій тощо.
Серед результатів останніх досліджень варто відмітити обґрунтування оптимальних обсягів
інвестицій в інновації та розробку стратегій інноваційного розвитку підприємств [7, с. 255]; розробку
методичних рекомендацій щодо оцінки ефективності реалізації підприємствами інноваційної стратегії
[8, с. 98]; обґрунтування фінансового механізму забезчення інноваційного розвитку економіки України
[9, с. 68-70]; методичні підходи до моніторингу та управління витратами на інноваційну діяльність
[10, с. 26].
Однак, як раніше зазначалось, внаслідок об’єктивних причин ці механізми й дотепер в Україні не
реалізовані. Залишаються фактори, які перешкоджають інтенсифікації інноваційних процесів. Це
означає, що продовження наукової дискусії з приводу виявлення проблем та обґрунтування
перспектив інноваційного розвитку підприємств та регіонів України є доцільним. Зокрема, залишається
невирішеним питання розробки теоретичних підходів до організації та упорядкування взаємовідносин
приватних виробничих підприємств та наукових державних установ в інноваційних процесах з метою
забезпечення загального економічного регіонального вирівнювання. Недостатньо вивчено питання
ефективної організації взаємовідносин вітчизняних економічних агентів та зарубіжних під час
реалізації різних національних політик, які, в принципі, мають різновекторну спрямованість та
орієнтовані на захист національного виробника інновацій та водночас проникнення на іноземний ринок
нематеріальних інтелектуальних активів.
Постановка завдання. Таким чином, метою проведених досліджень, результати яких
представлено у даній статті, є обґрунтування новітніх принципів організації інноваційних процесів між
підприємствами та науковими установами в Україні з метою забезпечення максимального
територіального економічного вирівнювання та підвищення конкурентоспроможності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначалось під час обґрунтування існуючої
проблеми відсутності комплексного регулювання виробничої та наукової діяльності з метою стимулювання
інноваційної активності в економіці, саме наукова діяльність, на наш погляд, потребує значної
інтенсифікації. Під інтенсифікацією наукової діяльності слід розуміти не тільки збільшення кількості
отриманих патентів, сформованих звітів, присвоєних наукових ступенів, але й принципово якісний розвиток
досліджень. Для цього необхідні вирівнюючі механізми державного та регіонального рівня, які б
націлювали дослідницьку діяльність на пошук нових ринкових ніш для підприємств, створення інновацій
масового ринку, інтегрували маркетингову та дослідницьку діяльність. Оптимальним співвідношенням між
обсягами фундаментальних, прикладних досліджень та розробок вважається 1:3:9 [1]. В Україні воно
становить 1:0,84:2,26, у РФ - 1:1:3, у Японії в 1998 р. – 1:2:5 [2]. Це доводить необхідність активізації
наукових досліджень у прикладній сфері, що є одним з принципів політики регіонального економічного
вирівнювання на інноваційній основі та підвищення конкурентоспроможності підприємств.
У 2011 р. в Україні значно зросли обсяги іноземних інвестицій у інноваційну та науково-дослідну
діяльність підприємств та наукових установ з 2,74% до 19%. Навпаки, у регіонах Європи з 2005 р. до
2011 р. цей показник тримається на рівні 9%, що засвідчує протекціоністську політику Європи у галузі
інновацій. Адже іноземні інвестиції у наукові розробки означають майбутні права власності іноземних
країн на інтелектуальні активи, що загрожує інноваційній незалежності підприємств та регіонів Європи
у довготерміновій перспективі. У зв’язку з цим, наступним принципом політики регіонального
вирівнювання та підвищення конкурентоспроможності підприємств в Україні повинен стати принцип
протекціонізму інноваційної діяльності.
Ефективність виробництва і реалізації інновацій підприємствами в середньому по регіонах
України знизилася. Якщо у 2007 р. на 1 грн. витрат на інноваційну діяльність підприємств припадало
4,42 грн. реалізованої інноваційної продукції, то у 2011 р. - 2,97 грн. [1].
При середній ефективності інноваційної діяльності підприємств за період, що аналізується, у
4,36 грн./грн., середня ефективність виконаних наукових та науково-технічних робіт науковими
установами складає 1,03 грн./грн. Таким чином, процеси проведення досліджень у наукових установах
регіонів потребують оптимізації з метою скорочення витрат та підвищення якості результатів. Під
якістю результатів досліджень слід розуміти рівень ринкового запиту інновацій, розроблених у
наукових установах.
У наукових установах України зайнято на 58% більше дослідників, ніж інноваторів на
підприємствах; середній річний обсяг реалізованої інноваційної продукції на 1 інноватора підприємств
на 552% перевищує обсяг виконаних наукових робіт на 1 дослідника наукових установ; середні річні
сукупні витрати на інноваційну діяльність підприємств регіонів на 1 інноватора на 136% більші за
аналогічний показник по регіональних наукових установах.
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Наведені дані дозволяють зробити висновок, що механізми регулювання інноваційних процесів
в Україні повинні враховувати розподіл інноваційної діяльності на корпоративний та академічний
сектори, особливості формування витрат та прибутків у цих секторах, термін створення, виведення на
ринок та окупності інновацій. Це впливає на державну стратегію регулювання процесів проведення
досліджень та виробництва інноваційної продукції, а також на показники економіки регіонів. Регулюючі
інструменти повинні сприяти інтеграції діяльності наукових установ та підприємств шляхом утворення
кластерних, мережевих та інших новітніх науково-виробничих форм.
Про дисбаланс у функціонуванні наукового та інноваційного секторів розвитку економіки України
свідчить динаміка структури джерел фінансування досліджень наукових установ та інноваційної
діяльності підприємств.
В середньому з 2007 р. по 2011 р. частка бюджетних коштів у фінансуванні інноваційної діяльності
підприємств склала 1,04% з тенденцією до скорочення, а у фінансуванні досліджень наукових установ –
40,24% з тенденцією до зростання. Це свідчить, що держава здебільшого підтримує діяльність наукових
установ, а підприємства вкладають власні кошти у виробництво інновацій.
Оцінимо дохідність проектів наукових досліджень, профінансованих державою. З 2007 р. по
2011 р. надходження від продажу нематеріальних активів у Державний бюджет склали 274 тис. грн,
тоді як витрати з нього на проведення досліджень та розробку інновацій - 11,627 млрд. грн. Збори за
послуги з охорони прав інтелектуальної власності по відношенню до державного фінансування
наукових досліджень в середньому за вказаний період становлять 0,002 грн./грн., а по відношенню до
обсягів виконаних наукових робіт – 0,0006 грн./грн. Спостерігається низька активність наукових
установ у створенні об’єктів інтелектуальної власності підвищеного ринковго попиту, патентуванні
винаходів, а також відсутність дієвих механізмів комерціалізації наукових розробок. Внаслідок цього
державні кошти на інноваційний розвиток економіки України витрачаються неефективно.
Враховуючи те, що підприємства мають більшу ефективність інноваційної діяльності,
актуальною задачею є розробка механізмів державного інвестування інноваційної сфери на основі
принципу виробничого замовлення та наукового аутсорсингу, який полягає у державному
фінансуванні підприємств з правом витрачання цих коштів на послуги наукових установ.
Частка іноземних інвестицій у 2011 р. у загальному фінансуванні інноваційних процесів у
регіонах України становила 2% від рівня 2010 р., а у 2007 р. – 17%. Інвестиційна привабливість
інноваційного сектору регіональної економіки залишається низькою для іноземних стейкхолдерів. З
одного боку, відсутні ризики, пов’язані з відтоком прав на вітчизняну інтелектуальну власність у
іноземні країни, стимулюється внутрішнє інвестування у інноваційну діяльність. Але з іншого,
економіка України недостатньо розвинута, щоб виробляти інноваційну конкурентоспроможну на
світовому ринку продукцію без персональної зацікавленості іноземних інвесторів. Тому економічна
політика України поряд зі збалансованістю у внутрішньому фінансуванні процесів наукових
досліджень та виробництва інновацій повинна забезпечувати формування інвестиційного клімату
для внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Для більш глибокого аналізу ефективності інноваційної
діяльності необхідно визначити структуру витрат на 1 інноватора підприємств та 1 дослідника
наукових установ, з’ясувати рівень прямих та накладних витрат у інноваційних процесах економіки та
виявити резерви їх скорочення. Такий аналіз може скласти економічну основу реформування наукової
галузі: оптимізації майнового комплексу у напрямі скорочення непродуктивних необоротних активів та
збільшення
активної
частини
потужностей,
за
допомогою
яких
виготовлятимуться
конкурентоспроможні інтелектуальні активи та інноваційна продукція.
Як вище зазначалось, в Україні у структурі фінансування наукових досліджень превалюють
державні кошти. Однак, показники регіонального зрізу вказують на недосконалість принципів
державної політики у інноваційній сфері. Наприклад, у Хмельницькій області найбільш економічно
ефективно здійснюються процеси реалізації інноваційної продукції, ніж наукових досліджень, але цей
регіон має найбільшу частку бюджетних коштів (61,7%) серед інших джерел фінансування наукових
досліджень. Навпаки, Луганська область, де наукові дослідження найбільш економічно ефективні (5,66
грн. виконаних досліджень на 1 грн. витрачених бюджетних коштів), має найменшу частку бюджетних
фінансових ресурсів (18,6%) у структурі фінансування науки. З метою згладжування цих диспропорцій
необхідно дотримуватися принципу порівняльних економічних переваг.
Таким чином, узагальнений показник інноваційно-економічного розвитку доцільно розраховувати
як інтегральний індекс вище наведених показників ефективності проведення наукових досліджень та
виробництва інноваційної продукції. Таким чином, інноваційна політика підприємств та політика
регіонального вирівнювання повинні бути узгоджені між собою. Необхідно дослідити існуючі економікоправові умови регіональних інноваційних процесів, виявити проблеми інституціонального підґрунтя,
які спричиняють дисбаланс інноваційного розвитку підприємств і регіонів України та їх відставання від
підприємств і регіонів ЄС, обґрунтувати напрями удосконалення теоретико-методологічних положень
та механізмів інноваційного розвитку, які знаходяться на перехресті принципів інноваційної та
регіональної політики, а також політики розвитку окремих підприємств.
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Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, на основі проведених досліджень можна
зробити наступні висновки. У роботі дістали подальшого розвитку концептуальні засади регулювання
інноваційних процесів в економіці України з метою забезпечення регіонального вирівнювання та
підвищення конкурентоспроможності підприємств, які, на відміну від існуючих, передбачають низку
спеціальних принципів взаємодії наукових установ та виробничих підприємств. У перспективі
досліджень передбачено розробку оптимізаційної моделі збалансованих параметрів інноваційних
процесів в економіці з урахуванням внутрішньої структури цих процесів, а також зовнішнього
середовища по відношенню до національної інноваційної системи України.
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Анотація
У статті досліджується проблема ефективного регулювання інноваційних процесів в
економіці України. Авторами обґрунтувані новітні принципи організації інноваційних процесів між
підприємствами та науковими установами в Україні з метою забезпечення максимального
територіального
економічного
вирівнювання
та
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств. Здійснено порівняльний аналіз стану інноваційних процесів в Україні та ЄС за
розробленими показниками ефективності інноваційної діяльності підприємств та наукових
установ.
Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, регіон.
Аннотация
В статье исследуется проблема эффективного регулирования инновационных процессов в
экономике Украины. Авторами обоснованы новые принципы организации инновационных процессов
между предприятиями и научными учреждениями в Украине с целью обеспечения максимального
территориального экономического выравнивания и повышения конкурентоспособности
предприятий. Осуществлен сравнительный анализ инновационных процессов в Украине и ЕС по
разработанным показателям эффективности инновационной деятельности предприятий и
научных учреждений.
Ключевые слова: инновационное развитие, предприятие, регион.
Annotation
The problem of effective regulation of innovation process in the Ukraine economy is investigated. New
principles of innovation processes design for enterprises and research institutions in Ukraine to provide
regional economic convergence and competitiveness of enterprises are proved. The comparative analysis of
innovation processes in Ukraine and the EU by means of developed indicators for measuring effectiveness
of innovation activities of enterprises and research institutions is made.
Key words: innovation development, enterprise, region.
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Постановка
проблеми.
Інноваційна
діяльність
супроводжується
залученням
капіталовкладень, розміри яких визначаються змістом і масштабом інноваційних проектів. Підвищення
активності реалізації інноваційних проектів на вітчизняних підприємствах є однією з головних
передумов стабільності та сталого розвитку національної економіки. Одна з основних проблем, що не
дозволяє стати Україні на інноваційний шлях розвитку, – недостатня кількість фінансових ресурсів. У
свою чергу, механізм і порядок фінансування науково-технічних й інноваційних програм і проектів
значною мірою залежать від загальної концепції й порядку їхнього формування й реалізації, а також
від порядку фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та інноваційної
діяльності і має входити до них як складова частина.
Попри те, що за останні 20 років в Україні набуто певного досвіду розробки й організації виконання
цільових програм на державному, регіональному та галузевому рівнях, але ще й дотепер питанням
створення й впровадження чіткого механізму їх фінансового забезпечення приділяється мало уваги.
Особливої актуальності ці питання набувають в умовах переходу до ринкових відносин.
Зокрема, потребують вирішення проблеми підвищення ефективності фінансового забезпечення
інноваційних проектів, створення ефективного механізму багатоканальності джерел фінансування
програм, планування й розподілу в їхніх рамках фінансових ресурсів, створення централізованих
програмних фондів, повернення виділених бюджетних коштів.
Тому глибоке вивчення питань фінансового забезпечення інноваційних програм та проектів є
важливою передумовою для збереження й розвитку науково-технічного потенціалу країни, швидкого й
ефективного впровадження новинок в усі сфери її народногосподарського комплексу, забезпечення
його структурно-інноваційної перебудови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наприклад, такими вченими-економістами, як
М. П. Волковим [1], М. В. Гусятинським [3], Б. Ф. Заблоцьким [4] проаналізовано організаційні форми
фінансування інноваційної діяльності та розроблено способи ефективного фінансового забезпечення
інноваційної діяльності в Україні. Шляхи, запропоновані Б. В. Гриньовим [2], П. П. Микитюком [6] сприяють
фінансовому забезпеченню інноваційного розвитку підприємств, що послужить істотним поштовхом для
підняття економіки України. Фінансування інноваційних програм і проектів досліджують також М. А. Йохна,
В. В. Стадник [5]. Даній проблемі присвячує свої дослідження австрійський вчений-економіст Й. Шумпетер
[9]. Варто відзначити, що наукових напрацювань за даною темою достатньо багато, проте існують питання,
котрі залишаються недостатньо розробленими і невирішеними, як у теоретичному, так і в практичному
аспектах, а саме ведення ефективної державної інноваційної політики та визначення оптимальних шляхів
покращення фінансового забезпечення інноваційних програм та проектів.
Постановка завдання. Завдання дослідження полягає в розгляді інноваційних програм та
проектів як специфічних об’єктів фінансування, визначенні джерел та проблем фінансового
забезпечення інноваційних програм та проектів, а також наданні пропозицій щодо шляхів покращення
фінансового забезпечення інноваційних програм та проектів в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливою складовою розвитку підприємств є
реалізація інноваційних програм та проектів.
З метою уникнення плутанини у подальшому викладенні результатів проведеного дослідження
доцільно уточнити поняття «інноваційний проект», «інноваційна програма».
Інноваційний проект представляє собою комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених з
метою створення, виробництва та просування на ринок нових високотехнологічних продуктів за умов
встановлених ресурсних обмежень [5, с. 247].
Інноваційна програма представляє собою комплекс інноваційних та інвестиційних проектів,
узгоджених за термінами їх виконання, виконавцями, ресурсами, обсягами та джерелами
фінансування, який забезпечує ефективне вирішення завдань по створенню та реалізації інновацій.
Програма не є простою сукупністю проектів, узгоджених за різними ознаками. Головне, що відрізняє
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програму від проекту, це те, що у її структурі обов’язково присутні аналітичні, дослідницькі етапи, на
основі результатів яких програма постійно уточнюється, а склад її проектів – змінюється [2].
Інноваційний проект ґрунтується на інновації, що дає змогу радикально вирішити проблеми, які
актуальні для підприємства.
Як правило, за масштабами інноваційні проекти значно переважають поточну діяльність за
удосконалення технології виробництва чи продукції, отже, потребують значного фінансового
забезпечення. Часто це не лише власні кошти підприємства, а й залучені, що підвищує ціну капіталу,
інвестованого в проект. Це передбачає ретельне техніко-економічне обґрунтування його комерційної
ефективності, оцінку техніко-технологічної здійснимості, адекватної конкретним виробничим і
фінансово-економічним умовам споживача нововведення [5, с. 247].
Сутність фінансового забезпечення полягає у виділенні певної суми ресурсів з одночасним
встановленням джерел їх фінансування для здійснення проектів, робіт, заходів науково-технічної та
інноваційної діяльності підприємств і організацій [6, с. 266].
Фінансування інноваційних проектів тісно пов’язане з обґрунтуванням як видів джерел, так і
інвесторів. Річ у тім, що за грошові і матеріальні ресурси підприємство мусить платити своїм
кредиторам. Навіть за власні ресурси - у формі дивідендів акціонерам.
Отже, вибір джерел фінансування підприємством своїх інноваційних проектів значною мірою
залежать від умов запозичень [4, с. 231-232].
Згідно із ст. 18 Закону України «Про інноваційну діяльність», джерелами фінансової підтримки
інноваційної діяльності є: кошти Державного бюджету України; кошти місцевих бюджетів і кошти
бюджету Автономної Республіки Крим; власні кошти спеціалізованих державних і комунальних
інноваційних фінансово-кредитних установ; власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної
діяльності; кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб; інші джерела, не заборонені
законодавством України [7].
Джерелами фінансування інноваційних проектів можуть бути вітчизняні та іноземні банки,
портфельні фонди, приватні фонди, фонди допомоги, страхові та стратегічні інвестори. При цьому
кожен із кредиторів намагатиметься надати такі кошти на вигідних для себе умовах [4, с. 232].
Слід зазначити, що здебільшого інноваційні програми та проекти є досить дорогою справою.
Проблема фінансування інноваційних програм та проектів залишається невирішеною, тому що
внутрішні інвестори не мають достатньої кількості коштів, або не можуть забезпечити суб'єктів
господарювання необхідним обсягом інвестиційних ресурсів. Іноземні інвестори мають ресурси, але
не мають бажання вкладати їх в Україну. Тому підприємствам не залишається нічого іншого, як
забезпечувати свій науково-технічний розвиток за рахунок власних коштів, тобто чистого прибутку та
амортизаційних відрахувань [8].
Якщо у 1992 р. на фінансування державних науково-технічних програм було виділено майже
чверть бюджетних коштів на розвиток науки, у 1994 – 15,5%, то у 2004 р. було виділено тільки 0,54%
загальних бюджетних витрат на науку, а у 2005 р. – лише 0,38%, незважаючи на те, що відповідно до
Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (2001 р.) для фінансування
згаданих програм передбачено виділення не менше 30% бюджетних фінансувань на науку. Слід
відзначити, що у найбільш розвинених кранах світу цей показник становить 50 і більше відсотків.
Фактичний обсяг фінансового забезпечення програм унеможливлює завершення багатьох науководослідних та дослідно-конструкторських робіт та своєчасну передачу їх результатів для практичного
використання й комерціалізації, уповільнює процес кругообігу коштів, що витрачаються державою на науку
та інноваційну діяльність, і тим самим уповільнює перехід економіки на інноваційну модель розвитку.
Недофінансування програм порушує комплексність реалізації програмних заходів, зриває
терміни досягнення цілей програми та її основних завдань, що істотно знижує ефективність
застосування програмно-цільових методів при вирішенні найбільш актуальних наукових і науковотехнічних проблем.
Незначні обсяги фінансування, що виділяються на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки
і техніки, не концентруються на великомасштабних проектах зі створення й впровадження у виробництво
принципово нових високотехнологічних виробництв та інформаційних систем майбутнього.
Недоліки формування й фінансування реалізації наукових і науково-технічних програм та
наукових частин програм іншого спрямування значною мірою є прямим наслідком відсутності або
недосконалості існуючої законодавчої, нормативно-правової та методичної бази.
В Україні відсутні також нормативно-правові акти, які б регламентували порядок формування і
фінансування інноваційних, соціально-економічних, інвестиційних та інших програм державного рівня
[1, с. 466-468].
Таким чином, однією з головних проблем, що гальмують розвиток високотехнологічного сектору
економіки, залишається відсутність належного фінансування й недостатньо ефективна державна
інноваційна політика, що призводить до скорочення чисельності наукових працівників, ускладнює
одержання економічної віддачі у вигляді завершених інноваційних пропозицій та їх реалізації у галузях
національного господарства [3, c. 93].
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Отже, з метою вирішення даних проблем Україні необхідно знайти такі шляхи, які б значно
покращили фінансування інноваційних програм і проектів. До таких шляхів можна віднести:
1. Повною мірою використовувати досвід з цих питань Росії, Білорусі, промислово розвинених
країн. Це дасть можливість підвищити конкурентоспроможність економіки країни.
2. За рахунок коштів державного бюджету слід фінансувати: найважливіші науково-дослідні й
дослідно-конструкторські роботи; придбання за кордоном ліцензій та найновіших технологій, а також
обладнання, необхідного для виконання програм; компенсацію непередбачених втрат виконавців
програм від зміни цін в умовах ринку за рахунок цільових дотацій на наукове обладнання, що дорого
коштує; придбання контрольного пакету акцій акціонерних товариств, створених для реалізації
конкретних програм, та забезпечення необхідного їх курсу, за рахунок використання кон’юнктури ринку
цінних паперів [1, с. 468, 471].
3. Для збільшення обсягів фінансового забезпечення інноваційної діяльності необхідно вирішити
цілу низку проблем становлення інноваційного сектора в Україні: комерціалізація інноваційної
продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання потребує додаткових коштів
на великий проміжок часу); надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове використання та
неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності
(насамперед, державними установами); спекулятивне використання державних пільг (наприклад,
венчурними структурами).
4. Однією з важливих умов успішного фінансування інноваційних програм та проектів є
залучення до активної творчості науково-технічного інтелекту та персоналу обслуговування. Мова йде
про створення умов для формування інтересів і стимулів залученого в інноваційному процесі творчого
потенціалу. Звісно, що тут виникають інтереси індивідуальні, колективні, регіональні й державні.
Відповідно до інтересів повинна формуватись і система стимулів, яка б зацікавила усіх суб’єктів
сприяти створенню та впровадженню інноваційних проектів та реалізовувати їхні інтереси через
систему розподілу доходів і прибутків [4, с. 237].
5. Потрібно відшукати форми залучення недержавних коштів в фінансування інноваційного
процесу, проте це стане можливим лише в разі утворення сприятливого інвестиційного клімату, в
першу чергу – реформа податкової системи, стабільна правова база.
Висновки з проведеного дослідження. Враховуючи вищесказане, можна зробити наступні
висновки. Державі потрібно створити сприятливі умови для залучення зарубіжних і вітчизняних
інвесторів і суттєво збільшити обсяги фінансування підприємств як тих галузей, де вони вже мають
певні здобутки, так і нових галузей і сфер вітчизняного виробництва.
Втілення запропонованих заходів сприятиме функціонуванню наукових та науково-дослідних
установ і підприємств, які займаються впровадженням інноваційних програм та проектів;
стимулюватиме збільшення іноземних інвестицій у наукові установи, технологічні парки та інші
науково орієнтовані галузі. Одночасно політика стимулювання наукової та інноваційної діяльності
забезпечить динамічний розвиток всієї економіки та буде фундаментальною основою для покращення
рівня життя населення.
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Анотація
В статті висвітлено сутність понять «інноваційна програма», «інноваційний проект»,
наведено класифікацію джерел фінансування інноваційних проектів підприємства. Розглядаються
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РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІОТЕХНІЧНОЇ
СИСТЕМИ В ІННОВАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Ефективне управління персоналом на сьогоднішній день є
найважливішим фактором конкурентоспроможності підприємства. Все більше підприємств відходять
від консервативного напрямку управління персоналом і намагаються розвивати перспективні моделі
інноваційного управління. Однією з таких перспективних і інноваційних моделей управління
персоналом є соціотехнічний менеджмент.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед чисельних досліджень проведених у
напрямку вивчення соціотехнічних систем, заслуговують на увагу праці таких науковців, як: Р. Аккофа,
В. Бахмана, Г. Бєдного, Дж. Брауна, Г. Зараковський, Л. Ніколова, Ю. Стрелкова, А. Чапаніса,
Г. Щокіна. Проте в працях зазначених авторів недостатньо висвітлено проблеми розвитку персоналу
як елемента соціотехнічної системи, що і зумовило вибір теми, мети і завдань дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування розвитку персоналу як елементу
соціотехнічної системи інноваційного управління персоналом.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне підприємство з точки зору системного
підходу являє собою складну соціотехнічну систему. Модель соціотехнічної системи підкреслює
важливість ролі технології в проектуванні роботи, і на відміну від інших моделей, концентрує увагу на
груповій роботі. Основна ідея вчення про соціотехнічні системи полягає у взаємодії людини і
технологій у виробничому процесі, а не протиставлення одне одному, взаємодія має здійснюватися
таким чином, щоб технологічна ефективність і гуманітарні аспекти не суперечили один одному.
Соціотехнічні системи відіграють важливу роль у процесі конкурентної боротьби на світових
ринках, оскільки підприємства, які використовують ці системи мають ряд конкурентних переваг, серед
яких можна виділити наступні [1, с. 64-68]:
1. Організаційна філософія.
2. Організаційна структура управління.
3. Новий підхід до розробки робочих місць і ролі виконавця в процесі прийняття рішень.
4. Нова схема розміщення обладнання, яка відповідала б потребам командно-бригадної форми
організації праці та забезпечувала прискорення матеріальних потоків на виробництві..
5. Нові форми і методи підготовки і перепідготовки кадрів, більш гнучка кадрова політика,
спрямована на гарантування зайнятості..
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6. Нові критерії в оцінці економічної ефективності використання сучасної технології та
капіталовкладень у розвиток виробництва.
Будь-яка виробнича система розглядається як соціотехнічна, в якій головну роль відіграє
взаємодія двох підсистем техніко-економічної, яка орієнтована на керування інвестиціями й
технологією і соціальної, яка повинна забезпечувати ефективну роботу техніко-економічної системи.
Техніко-економічна підсистема включає в себе окрім машин, верстатів та обладнання, всі види
технології і управлінські знання, організаційні структури, методи виробничого планування, розробки
робочих місць, технічні прийоми та навички роботи, рівень кваліфікації і підготовки робочої сили, її
професійний склад.
Соціальна підсистема, яка включає форми морального та матеріального стимулювання праці,
стиль управління, участь робітників і службовців у процесі прийняття рішень, можливості просування
по службі, організаційну культуру. Досягти високої ефективності функціонування організації можливо
оптимізуючи її підсистеми і їх взаємодію – гармонізуючи їх роботу (рис 1.).
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психологічний
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моральне та матеріальне стимулювання
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процесі прийняття рішень; методи
навчання, можливості просування по
службі; організаційна культура; рівень
кваліфікації і підготовки робочої сили, її
професійний склад.

РОЗВИТОК
ПЕРСОНАЛУ
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повноважень
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організаційної структури

Рис. 1. Соціотехнічна модель інноваційного управління персоналом
Як бачимо із рис 1, у сучасній соціотехнічній моделі інноваційного управління персоналом
функціонують дві підсистеми, які досить тісно пов’язані між собою, оскільки ефективність їх взаємодії,
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соціальної і техніко-економічної підсистеми, впливають на розвиток основного елемента даної
системи, а саме персоналу. Тому слід більш детально розглянути підсистеми і їх елементи.
Якщо ж розглядати соціальну підсистему, то до неї входить ряд елементів, які можна назвати
елементами «людського чинника», які впливають на індивіда, групу та їхнє ставлення до роботи і до
організації. Елементи соціальної підсистеми являють собою важливу частину процесу проектування
роботи в цілому, тому відповідність кожного елемента системи іншим є дуже важливим для
функціонування соціотехнічної системи. Саме елементи соціальної підсистеми повинні забезпечувати
постійний розвиток персоналу, формування на підприємстві високого рівня довіри і кооперації праці
між працівниками, якщо наявна підсистема не забезпечує дану вимогу то впровадження соціотехнічної
системи в цій організації стає неможливим.
Техніко-економічна підсистема як частина соціотехнічної моделі інноваційного управління
персоналом повинна забезпечувати виконання
трьох основних завдань в технології роботи:
тривалість і місце виконання робіт, яким чином повинна виконуватися робота, взаємозалежність при
виконанні роботи.
Значним є вплив всіх без винятку наведених технологічних характеристик, саме від елементів
техніко-економічної підсистеми залежить загальний технічний і інноваційний рівень самого
підприємства і продукції чи послуг, які воно виробляє або надає.
Елементи соціальної і техніко-економічної підсистеми є взаємодоповнюючими, а не такими, які
виключають одне одного, однак найважливішу роль у цій системі відіграє розвиток персоналу,
основне завдання якого розвивати взаємодію між працівниками і технічними можливостями
підприємства.
Розвиток персоналу підприємства – це безперервний процес навчання, перепідготовки,
підвищення кваліфікації персоналу відповідно до сучасних потреб підприємств.
Ефективне використання професійного навчання персоналу може допомогти підприємствам
розв’язати чимало важливих завдань, а саме [7, с. 198]:
- професійне навчання відповідно до специфіки роботи підприємства;
- ліквідація розриву між вимогами посади, яку займає працівник і особистих професійних
якостей;
- навчання для ліквідації розриву між технологічним розвитком і розвитком трудового потенціалу
підприємства;
- навчання для підвищення як загальної кваліфікації так і навчання для засвоєння нових
прийомів і методів виконання трудових операцій;
- навчання для роботи з новітніми технологіями і у інноваційних сферах діяльності
підприємства.
Найважливішу роль у процесі розвитку працівників підприємств відіграють освітні програми
(моделі) навчання персоналу. Освітні програми пройшли довгий шлях розвитку, змінюючись,
розвиваючись і стаючи все складнішими у відповідності до умов функціонування підприємств. Але
незважаючи на досить тривалий період розвитку освітніх моделей (програм) не можна сказати, що
певна модель конкретно підходить певній категорії підприємств, оскільки кожне підприємство є
унікальним і вимагає індивідуального підходу до реалізації освітньої програми, яка найкраще буде
відповідати самому підприємству і виконанню поставлених перед ним цілям.
Усі сучасні моделі навчання і розвитку персоналу, є комплексними і у чомусь схожими, однак
кожна модель має свої унікальні складові, що проявляються в ній сильніше, ніж в інших. Можна
виділити ряд
вітчизняних
освітніх програм, які є загально визнаними і найбільш широко
використовуваними, а саме:
1. Предметна модель.
2. Операційна модель.
3. Операційно-предметна модель.
4. Модель Центрального інституту праці.
5. Операційно-комплексна модель.
6. Коучинг як метод навчання працівників.
Кожна модель була створена для вирішення завдань професійної підготовки на певному етапі
розвитку економіки але з часом проявлялися їх недоліки, причому деякі з них істотні і на зміну їм
приходили інші більш прогресивні.
На нашу думку, дуже цікавим методом навчання є коучинг, згідно якого організації, що
інвестували у коучинг для своїх топ-менеджерів, дістали майже шестикратний прибуток за рахунок
підвищення продуктивності та поліпшення якості продукції. В Україні одним із піонерів, що почали
успішно застосовувати коучинг для навчання робітників і консалтинг для підготовки розвитку
керівників та фахівців, є ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» [2, с. 74].
На даний час українськими підприємствами найчастіше використовується операційнокомплексна модель, але нажаль вона не може в повній мірі задовольняти потреби підприємств щодо
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професійної підготовки персоналу, оскільки має значні недоліки. Тому існує необхідність у створенні
нової освітньої модель або модернізації вже існуючої.
Важливим моментом є те, що нова освітня програма має бути в першу чергу інноваційною,
оскільки на сьогоднішній день недостатнім є наявність лише творчості та проектування у навчанні,
освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностям. Тому ця освітня модель має розвивати
гармонійне мислення, засноване на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної
відповідальності [8, с.4].
Науковці, які досліджували питання створення інноваційної моделі навчання, визначають, що
новітня модель повинна передбачати: 1) активну участь студента в процесі навчання (а не пасивне
засвоєння інформації); 2) можливості прикладного використання знань у реальних умовах; 3)
наведення концепцій і знань у найрізноманітніших формах, а не тільки у текстовій; 4) підхід до
навчання як до колективної, а не індивідуальної діяльності; 5) акцент на процес навчання, а не на
запам’ятовування інформації [3, с. 24].
На нашу думку, нову освітню систему професійно-технічної освіти можна створити на основі вже
існуючої моделі. За основу можна взяти освітню модель, яка була розроблена у 20-х роках ХХ ст. у
Центральному інституті праці (ЦІП), автором якої є О. К. Гастєв (1882 – 1941 рр.). О. К. Гастєв був
переконаний, що досягти високого рівня організації праці та управління на підприємстві можливо лише
за умови раціональної організації праці окремої людини.
Дана система була створена в період коли економіка країни відчувала гостру нестачу
кваліфікованих працівників для роботи на заводах і фабриках, тому ця система розроблялася для
вирішення існуючої проблеми. Можна провести паралель із ситуацією, яка склалася на сьогоднішній
день і тією, що була у 20-х роках, оскільки Україна сьогодні теж відчуває нестачу
висококваліфікованих працівників, які б змогли підняти на новий рівень інноваційного розвитку
економіку країни. Зрозуміло, що з плином часу змінилися умови роботи підприємств, відбувся значний
технологічний розвиток, змінилися вимоги до працівників, які стали ще більш вимогливими, але все ж
таки основне завдання системи професійно-технічного навчання ЦІП залишаються актуальними і
сьогодні, а саме виховання професійно спрямованої особистості, формування нової трудової культури
та виробничої поведінки у персоналу.
Особливе місце у вченні О. К. Гастєва посідає концепція трудових установок, яка включає в
себе три головні взаємопов’язаних напрями: 1) теорія трудових рухів у виробничих процесах і
організації робочого місця; 2) методику раціонального виробничого навчання; 3) теорію управлінських
процесів.
Концепція трудових установок охоплювала сфери техніки і технологій, біології, психофізіології,
економіки, історії, педагогіки. Більше того, вона вміщувала в основи таких наук, як кібернетика,
інженерна психологія, ергономіка, праксеологія [4, с. 163].
Метод навчання ЦІП являє собою систему тренувань, спрямованих на створення у людини
трудових установок, що утворюють у відповідних сполученнях виробничі прийоми. О. К. Гастєв
розробив систему трудових установок, серед яких виділяв культурні, біологічні (психофізіологічні) і
організаційно-речові установки, які мають на меті створення ціннісні орієнтації особистості, сприяють
створенню шляхом тренувань стійких комплексів рухів, створення системи об'єктивних розпоряджень.
Вочевидь, що установки не несли у собі прийнятого у сучасній психології сенсу, проте включали
біхевіористський, рефлексорний підхід до формування поведінки людини.
Особливістю даної концепції є те, що провідною ідеєю стає вирішальна роль людського фактора
у виробничому процесі. Ця ідея полягає у тому, що робітник є не тільки об’єктом вивчення, але в той
же час об’єктом створення, світовідчуття якого багато в чому зумовлює можливості підвищення
продуктивності його праці.
В основі методу лежала ідея так званої концепції «вузької бази», суть якої полягала в тому, що
всю роботу з наукової організації праці та управління слід починати з «розшивки» цієї «вузької бази»
при любому вдосконаленні виробництва. Цією «вузькою базою» є організація праці робітника [5, с.
102]. О. К. Гастєв вважав, що будь-яку трудову діяльність можна розкласти на ряд загальних операцій,
якими можна легко керувати: розрахунок, установка, обробка, контроль, аналіз та ін. [6, с. 25].
О. К. Гастєв і його колеги зосередили основну увагу на питаннях організації роботи окремого
робочого місця. На базі радикальної реконструкції цієї первинної клітинки підприємства він будує свою
модель раціональної організації цеху, підприємства та інших утворень більш високих рівнів ієрархії.
Схема наукового пошуку вибудовується в такому порядку: від мікроаналізу рухів, прийомів, операцій,
здійснюваних працівником на робочому місці, до макроаналізу підприємства в цілому.
Система ЦІП привчала робітника підходити до змісту своєї діяльності аналітичніше, розкривала
перед ним всю механіку його роботи, якою б складною вона не була. Таким чином, закладалась
основа дальшого невпинного зростання робітника, якою б не була в майбутньому його функція на
виробництві.
Визначальне значення методики ЦІП полягає в тому, що вона сприяла вирішенню вкрай
актуального для народного господарства питання – прискореної масової підготовці кадрів.
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Можна зробити висновок, що: 1) модель ЦІП є дидактичною системою професійної підготовки
персоналу, яка характеризується оригінальною системою навального процесу; 2) використання
концепції О. К. Гастєва допоможе виробити методику пришвидшеного професійного навчання
кваліфікованих працівників; 3) досліджувана система професійної підготовки може бути адаптована і
використана в сучасних умовах управління підприємствами.
Висновки з проведених досліджень. На сучасному етапі розвитку будь-яка виробнича
система розглядається як соціотехнічна, в якій головну роль відіграє взаємодія двох підсистем
техніко-економічної і соціальної. Елементи соціальної і техніко-економічної підсистеми здійснюють
взаємовплив на основну складову даної системи, а саме на розвиток персоналу. Найважливішу роль у
процесі розвитку працівників підприємств відіграють освітні програми навчання персоналу. На даний
час програми навчання персоналу, які використовуються українськими підприємствами нажаль не
можуть в повній мірі задовольнити потреби підприємств, оскільки мають значні недоліки. Тому існує
необхідність у створенні нової освітньої модель або модернізації вже існуючої. Важливим моментом є
те, що нова освітня програма має бути в першу чергу інноваційною і основним її завданням має бути
якісна підготовка кадрів.
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Анотація
В статті проаналізовано основні елементи соціотехнічних систем інноваційного управління
персоналом. Визначено необхідність розвитку персоналу та виділено основні його моделі.
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Аннотация
В статье проанализированы основные элементы социотехнических систем инновационного
управления персоналом. Определена необходимость развития персонала и выделены его основные
модели.
Ключевые
слова:
социотехнических
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развитие
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Annotation
In the article analyzes the main elements of socio-technical systems innovation management. The
need for staff development and highlighted its basic model.
Key words: socio-technical system, personnel development, model training.
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БУХГАЛТЕРСЬКА МОДЕЛЬ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНИХ
ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. В сучасних умовах в Україні інвестиційно-інноваційна діяльність
активізується і стає об'єктивною необхідністю економічної політики як на рівні держави, так й окремих
підприємств [1]. Очевидним є те, що конкурувати на зовнішньому і внутрішньому ринках можуть лише
ті промислові підприємства, які націлені на інноваційний розвиток виробництва.
Прийняття управлінських рішень щодо розробок та впровадження інновацій здійснюється на
основі аналізу аналітичних даних. Обґрунтовану економічно правдиву інформацію в змозі надати
система бухгалтерського обліку, що обумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням формування інноваційних витрат в
Україні приділяли увагу такі науковці, як: Амоша О. І., Кантаєва О. В., Загородній А. Г., Русінова О. С.,
Марченко О. В., Грицай О. І., Черкасов О. О. та ін. Більшість вчених розглядали зміст, чинники, стратегії та
методи забезпечення інноваційної діяльності, її важливість як для країни в цілому, так і для промислових
підприємств. Так, Марченко О. В. приділяла увагу проблемам та перспективам, умовам впровадження
інноваційних розробок у виробництво [2]. Інноваційну діяльність з точки зору бухгалтерського обліку
розглядала Кантаєва О. В. Вона займалася створенням комплексної системи обліково-аналітичного
забезпечення інноваційної діяльності [3]. Важливість витрат в контексті управління інноваційної діяльності
досліджувала Русінова О. С. [4]. Тобто існує певна кількість наукових праць щодо інноваційної діяльності,
але залишаються поза увагою певні питання бухгалтерського обліку формування і калькулювання
інноваційних витрат на промислових підприємствах.
На світовому рівні приділяють велику увагу інноваціям на підприємствах та витратам,
пов’язаних з ними. Прикладом цього є рейтинг 1000 найбільших у світі компаній, які витрачають
найбільше коштів на науково-дослідні та технологічні розробки (НДДКР). За даними глобальної
консалтингової фірми Booz & Co [5] в табл. 1 наведено рейтинг найбільших компаній, які займаються
інноваціями, станом на 1.07.2012 р.
Таблиця 1
Рейтинг найбільших компаній, які впроваджують інновації, станом на 1.07.2012 р.
Назва компаній
Apple
Google
3M
Samsung
GE
Microsoft
Toyota
IBM
P&G
Amazon

Рейтинг по
інноваціям
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Витрати на НДДКР,
млрд. дол.
2,4
5,2
1,6
9,0
4,6
9,0
9,9
6,3
2,0
2,9

Рейтинг по
витратах
53
26
86
6
30
5
1
17
72
48

НДДКР у відсотках від
продажів
2,2
13,6
5,3
6
3,2
12,9
4,2
5,9
2,4
6,1

Джерело : розроблено авторами за даними [5]
З даних табл. 1 видно, що відсутній зв'язок між тим, скільки коштів витрачається на дослідження
і розробки та успішними довготривалими фінансовими показниками. Але велике значення інновацій на
міжнародному ринку є вже достовірним фактом.

242

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

В Україні інноваційна діяльність підприємств знаходиться в стадії становлення. Так, починаючи з
2007 р., видається статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні». У 2011 р.
інноваційною діяльністю в промисловості займалися 1679 підприємств, або 16,2% загальної кількості
обстежених промислових підприємств (у 2010 р. – 1462 підприємства, або 13,8%), а обсяг інноваційних
витрат у 2011 р. становив 14,3 млрд. грн. (у 2010 р. – 8 млрд. грн.) [6]. На рис. 1 наведена питома вага
інноваційних витрат промислових підприємств в загальному обсязі інноваційних витрат за 2005-2011 рр.
50
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Рис. 1. Питома вага інноваційних витрат промислових підприємств в загальному обсязі
інноваційних витрат за 2005-2011 рр.
Джерело : розроблено авторами за даними [6]
Як видно з рис. 1, питома вага інноваційних витрат промислових підприємств в загальному
обсязі інноваційних витрат по Україні завжди була в межах від 40% до 50%. Вищою за середню в
Україні частка інноваційних підприємств була серед підприємств із виробництва коксу та продуктів
нафтоперероблення (34,9% підприємств виду діяльності), машинобудування (24,5%), а також хімічної
та нафтохімічної промисловості (24,0%) [6]. Це пов’язано з тим, що ці галузі активно займаються
експортною діяльністю для успішного конкурування на міжнародному ринку. З огляду на це, перед
керівництвом промислових підприємств, які орієнтовані на зовнішній ринок, постає питання щодо
запровадження інновацій.
Постановка завдання. Метою статті є удосконалення обліку інноваційних витрат на
промислових підприємствах за рахунок розробки бухгалтерської моделі обліку витрат інноваційної
діяльності інноваційної діяльності промислових підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Діюча нормативна база бухгалтерського обліку
не містить поняття «інноваційна діяльність». Згідно зі ст. 325 Господарського Кодексу України,
інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що
здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних
програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у
виробництво та інші сфери суспільного життя [7]. Тобто, інноваційна діяльність є складовою частиною
інвестиційної діяльності. Але розглядаючи рахунки витрат (96 «Втрати від участі в капіталі» і 97 «Інші
витрати»), пов’язаних з інвестиційною діяльністю, можна побачити, що вони не включають витрати
інноваційної діяльності. Натомість, існує рахунок 941 «Витрати на дослідження і розробки», який є
рахунком витрат операційної діяльності. Ці розбіжності призвели до того, що не існує єдиної системи
бухгалтерських рахунків і облікових регістрів щодо обліку інноваційної діяльності. Як наслідок, існує
ускладнення аналізу даної діяльності підприємства і неефективне управління інноваційними
проектами на промислових підприємствах.
Максимальний результат від інноваційної діяльності досягається за рахунок раціонально
організованого процесу її управління. Одним з ефективних шляхів управління є створення центрів
відповідальності. При організації інноваційної діяльності можливі такі основні центри відповідальності:
по окремому проекту; по етапах створення інноваційного продукту. Основними структурними
підрозділами зі створення інноваційного продукту є конструкторське бюро, допоміжне виробництво і
основне виробництво. Керівники цих структурних підрозділів створюють групи виконавців по кожному
інноваційному проекту, які звітують керівництву про результати діяльності. Схему управління
інноваційними проектами наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Схема управління інноваційними проектами на промислових підприємствах
Джерело : розроблено авторами
Не дивлячись на таку велику кількість центрів відповідальності, головним для них є створення
чіткої інформаційної бази, тобто системи бухгалтерського обліку, яка дасть змогу контролювати і
оцінювати ефективність впровадження інноваційних проектів на підприємствах.
Бухгалтерський облік інноваційної діяльності промислових підприємств пов'язаний зі стадіями
створення інноваційного продукту. Так, Черкасов О. О. виявив сім найбільш характерних етапів
розробки нового продукту [8]. Для покращення ведення бухгалтерського обліку інноваційних витрат
пропонуємо порядок створення і впровадження інноваційного продукту на промислових
підприємствах, наведений на рис. 3.
На першій стадії центром відповідальності є конструкторське бюро підприємства. Витрати,
пов’язані з роботою на цій стадії, обліковуються на субрахунку 941 «Витрати на дослідження і
розробки» згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків.
Створення інноваційного продукту на промислових підприємствах продовжується на етапах другої
стадії, які проходять вже в допоміжному виробництві. Такі витрати обліковуються на відповідному
субрахунку 23 рахунку «Виробництво» відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків.
Після випробування інноваційного продукту починається вже виготовлення пробної партії і її
серійний випуск. Витрати, які виникають на третій стадії, відображаються на субрахунку основного
виробництва рахунку 23 «Виробництво».
Як видно з цього, існує практика відображення витрат на різних рахунках, що ускладнює
визначення собівартості кожного етапу робіт і формування загальної суми інноваційних витрат [9]. Так,
деякі підприємства обліковують дані витрати на рахунку 23 «Виробництво», інші – на рахунку 941
«Витрати на дослідження і розробки».
На сьогоднішній день питання забезпечення обліку і аналізу інформацією щодо вартості
інноваційних проектів залишається відкритим, відсутні методичні рекомендації з відображення на рахунках
бухгалтерського обліку і в облікових регістрах витрат на інноваційні процеси. Така ситуація склалася за
відсутності єдиного нормативного акту, який б регулював бухгалтерський облік інновацій. Для
відображення операцій з інноваційної діяльності, як відмічають Загородній А. Г., Бойчук А. Б., бухгалтери
використовують норми різних П(С)БО [10]. З огляду на це, постає важливість розроблення окремого
П(С)БО щодо операцій з інноваційної діяльності, яке містило порядок визнання, відображення, розрахунку
собівартості інноваційного продукту, типові форми звітності інноваційної діяльності тощо.
Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, яке було поновлено в дії 03.03.2011 р., не дає змоги врегулювати всі
суттєві аспекти обліку витрат інноваційної діяльності.
Облік витрат інноваційної діяльності тісно пов'язаний з характером інновацій на промислових
підприємствах. Класифікація інновацій робить можливим конкретизацію напрямів інноваційного
процесу, комплексну оцінку його результативності, а також вибір форм і методів управління
витратами, адекватних особливостям кожного інноваційного процесу [11, с. 175]. Необхідність
ґрунтовної, структурованої та чіткої класифікації інновацій зумовлена необхідністю у правильному
відображенню даних видів інновацій в бухгалтерському обліку.
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Рис. 3. Стадії і етапи створення та впровадження інноваційного продукту на
промислових підприємствах
Джерело : розроблено авторами за даними [8]
Грицай О. І. запропонував класифікацію витрат на інноваційні процеси [12], але, на наш погляд,
класифікувати їх за ознакою економічного обміну не є доцільним. Для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень по формуванню собівартості інноваційного продукту та визнанню його
економічного результату вважаємо за потрібне розроблення класифікації інноваційних витрат.
Класифікацію інноваційних витрат, яка містить основні класифікаційні ознаки і показує взаємозв’язок
між ними, наведено на рис. 4.
Витрати на інновації

поточні

За терміном обчислення
капітальні

За способом включення до
собівартості інновацій
прямі
непрямі

За значимістю щодо здійснення контролю
регульовані
нерегульовані

За напрямками інновацій:
- внутрішні НДР;
- придбання НДР;
- придбання машин, обладнання і програмного
забезпечення;
- придбання інших зовнішніх знань;
- інші витрати.

За типами інновацій:
- продуктові;
- процесові;
- маркетингові;
- організаційні.

Рис. 4. Класифікація витрат інноваційної діяльності
Джерело : розроблено автором за даними [12]
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Як видно з рис. 4, класифікаційні ознаки інноваційних витрат пов’язані між собою. Основними
класифікаційними ознаками для цілей бухгалтерського обліку є термін обчислення, типи і напрямки
інновацій.
Для контролю за процесом розробки інноваційного продукту і його впровадження в серійне
виробництво пропонуємо бухгалтерську модель обліку витрат інноваційної діяльності (БМОВІД).
БМОВІД дозволяє проконтролювати процес формування витрат від первинних ресурсів до кінцевої
продукції й визначити собівартість інноваційного продукту.
Витратні потоки, які формують об’єкт собівартості інноваційної діяльності промислового
підприємства – інноваційний продукт, показує БМОВІД, приведена на рис. 5. Облік інноваційних
витрат є наповненням моделі фактичною інформацією про витрати, пов’язані зі створенням
інноваційного продукту.

Облік витрат на патентні
дослідження

Облік витрат на ведення початкового пошуку, виконання
розрахунків зі створення нової продукції або
вдосконалення вже існуючої

Облік витрат конструкторського бюро

Облік витрат на винахідництво і раціоналізацію; на
отримання дозволів (ліцензій), на отримання прав на
об’єкти інтелектуальної власності

Облік витрат, пов’язаних з випробуванням
інноваційної продукції, зондуванням ринку
збуту

Облік витрат на проектування,
конструювання, розроблення
робочої документації

Облік витрат на розроблення нормативів і
норм витрат і складання нормативної
калькуляції

Облік витрат допоміжного виробництва, зайнятого виробництвом інноваційних продуктів

Облік витрат на підготовку і перепідготовку фахівців,
необхідність у яких зумовлена впровадженням
інноваційної продукції

Облік витрат, прямо
пов’язаних з
виробництвом
інноваційного продукту

Облік витрат на виготовлення
дослідного зразка або макета

Облік витрат основного
виробництва

Облік витрат
технологічного
процесу

Облік виробничої собівартості інноваційного продукту

Облік витрат від інноваційної діяльності
Облік витрат на збут інноваційного
продукту

Облік адміністративних витрат, пов’язаних зі створенням
інноваційного продукту

Рис. 5. Бухгалтерська модель обліку витрат інноваційної діяльності промислових
підприємств
Джерело : розроблено авторами
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БМОВІД дозволяє отримувати інформацію про рух витрат також у розрізі елементів витрат і
об’єктів, як у вартісній, так і натуральних одиницях. При побудові БМОВІД існує можливість деталізації
витрат по елементах з метою визначення структури певних витратних потоків.
Для обліку інноваційних витрат Грицай О. І. запропонував виокремити окремий синтетичний
рахунок 86 «Витрати на інноваційні процеси» [9]. Цей рахунок буде доречним для промислових
підприємств, так як вони в своїй діяльності використовують рахунки 8 і 9 класу. Якщо ж говорити про
невеликі промислові підприємства, то їм варто використовувати субрахунок 941 «Витрати на
дослідження і розробки» або на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» виділити спеціальний
субрахунок для інноваційних витрат. Якщо ж основною класифікаційною ознакою вважати напрямки
інновацій, то вважаємо за потрібне ввести такі субрахунки до рахунку 86 «Інноваційні витрати»: 861
«Внутрішні НДР»; 862 «Зовнішні НДР»; 863 «Придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення»; 864 «Придбання інших зовнішніх знань» і 865 «Інші витрати».
До цих субрахунків, в середині кожного субрахунку, необхідно мати рахунки третього
(четвертого) порядку для обліку витрат за кожним конкретним об’єктом інновацій і визначення його
фактичної собівартості (первісної вартості) або собівартості проекту. Тобто в розрізі кожного
субрахунку потрібно вести власну аналітику по елементах і статтях витрат. Бухгалтерські проводки в
розрізі субрахунку 861 «Внутрішні НДР» з обліку витрат на створення інноваційного продукту
наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Бухгалтерські проводки з обліку внутрішніх НДР
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зміст операції
Відображено списання матеріалів на виготовлення дослідного зразка
Відображено нарахування заробітної плати робітникам конструкторського бюро
Відображено нарахування ЄСВ на заробітну плату робітників конструкторського
бюро
Відображено витрати на амортизацію основних засобів, необхідних для
створення дослідного зразка
Відображено витрати на отримання ліцензій
Відображено списання інноваційних витрат внутрішніх НДР

Кореспондуючи
рахунки
Дебет

Кредит

8611
8612

20
66

8613

65

8614

13

8615
941

68
861

Джерело : розроблено авторами
Витрати на інноваційний проект потрібно планувати і прогнозувати на основі даних обліку [13].
Для зручності планування та аналізу інноваційної діяльності на промислових підприємствах важливим
є створення облікових форм звітності щодо інноваційної діяльності в цілому та окремо по центрах
відповідальності. Для ефективності ведення даних форм розробляється графік документообігу на
підприємстві, встановлюються відповідальні особи, строки виконання тощо.
Висновки з проведеного дослідження. В сучасних умовах для забезпечення ефективного
функціонування підприємства важливо запроваджувати інновації у виробництво продукції. Аналітичною
основою для прийняття рішень щодо інноваційної діяльності є дані бухгалтерського обліку.
Для конкретизації інноваційних витрат була розроблена класифікація витрат, яка показує
взаємозв’язок класифікаційних ознак. На основі розробленої класифікації доцільним є введення
транзитного рахунку 86 «Інноваційні витрати» до Плану рахунків з субрахунками, які дасть змогу
аналізувати інновації за напрямками. В розрізі кожного субрахунку рекомендується вести аналітику по
елементах витрат.
Для контролю інноваційних витрат при розробці інноваційного продукту і його впровадження в
серійне виробництво запропонована бухгалтерська модель обліку витрат інноваційної діяльності.
БМОВІД дає змогу здійснювати контроль за процесом формування витрат від первинних ресурсів до
кінцевої продукції й визначити собівартість інноваційного продукту.
Подальші дослідження вбачаємо в розробці типових форм первинних документів, форм
звітності щодо обліку інноваційної діяльності. Плануємо дослідити формування витратних потоків
інноваційної діяльності по центрам відповідальності.
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Анотація
В статті розглянуто процеси формування витрат інноваційної діяльності. Розроблено
схему управління інноваційними проектами; стадії і етапи створення і впровадження інноваційного
продукту. Приведено класифікацію інноваційних витрат і бухгалтерські проводки з обліку
внутрішніх науково-дослідних робіт. Розроблено бухгалтерську модель обліку витрат інноваційної
діяльності.
Ключові слова: бухгалтерська модель, витрати, інноваційна діяльність, класифікація, облік,
підприємство, управління.
Аннотация
В статье рассмотрено процесс формирования затрат инновационной деятельности.
Разработано схему управления инновационными проектами; стадии и этапы создания и внедрения
инновационного продукта. Приведена классификация инновационных затрат и бухгалтерские
проводки при учете внутренних научно-исследовательских работ. Разработано бухгалтерскую
модель учета затрат инновационной деятельности.
Ключевые слова: бухгалтерская модель, затраты, классификация, инновационная
деятельность, учет, предприятие, управление.
Annotation
This article is about forming processes of expenses of innovative activity. A control circuit of an
innovative plan and stages of creating and implementation of an innovative product have been developed.
We showed a classification of innovative expenses and journal entries concerning accounting of internal
research engineering. A bookkeeping model concerning accounting of expenses of innovative activity has
been worked out.
Key words: a bookkeeping model, expenses, classification, innovative activity, accounting, enterprise,
control.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Ринкові трансформації та посилення конкуренції поступово
перетворюють
ділові
взаємовідносини
між
суб’єктами
господарювання
на
складний
багатоступінчастий процес пошуку та підбору контрагента, його вивчення, підготовки до контрактації із
ним, укладання угоди та виконання договірних умов. Суб’єктивізм та опортунізм учасників трансакції, у
певній мірі, провокують виникнення трансакційних ризиків, загрожують суб’єктам господарювання
формуванням трансакційних втрат, які у будь-якому випадку, впливають на результативність
господарської діяльності.
З одного боку, трансакційні витрати підприємства впливають на конкурентоспроможність
продукції виробника, з іншого - на економічну ефективність діяльності всього підприємства, оскільки,
незалежно від того, були такі витрати враховані чи ні, вони виступають складовою загальних витрат
підприємства, а отже, будь-яка їх зміна не може не впливати на економічну ефективність. Тому
дослідженню організації обліку трансакційних витрат необхідно приділити особливу увагу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вивчення питань організації
обліку та управління трансакційними витратами здійснили такі науковці, як А. Алчіан, Й. Барцель,
О. Вільямсон, Дж. Коммонс, Д. Норт, а також російські та українські вчені Р. Капелюшніков,
Я. Кузьмінов, А. Шастітко, Р. Пустовійт, В. Милошик та ін. Ними порушуються питання класифікації
трансакційних витрат за різними ознаками та характером виникнення, проте до тепер питання
організації їх обліку, контролю та управління залишаються поза увагою науковців.
Постановка завдання. Мета статті - розглянути існуючі підходи зарубіжних та вітчизняних
науковців щодо організації аналітичного і синтетичного обліку трансакційних витрат та обґрунтувати
доцільність їх запровадження в облікову практику вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ідея виникнення і впровадження в економічну
науку поняття «трансакційні витрати» походить від потреби суб’єктів, що приймають економічні
рішення, володіти інформацією про те, яка частина понесених витрат на ведення господарської
діяльності забезпечує приріст вкладеного капіталу (це основна виробнича діяльність з виготовлення
продукції (робіт, послуг), яка підлягає реалізації, та обслуговуюча діяльність, яка охоплює процеси
отримання інформації про економічне та ринкове середовище, правові та політичні умови, специфіку
попиту і пропозиції продукції, налагодження економічних та виробничих бізнес-зв’язків, виконання
заходів з просування виготовленої продукції).
Основною причиною існування такої потреби виділяти трансакційні витрати у складі сукупних
витрат є необхідність встановлення економічної результативності та ефективності прийняття
управлінських рішень. Проте не зважаючи на те, що поняття трансакційних витрат виникло ще в
середині минулого століття, бухгалтерським обліком воно до тепер не сприймається. Пояснити це
можна, по-перше, консервативністю системи бухгалтерського обліку, що проявляється в інертності її
реакції щодо здобутків економічної теорії. По-друге, відсутністю належного взаємозв’язку системи
обліку із системою управління, яку облік обслуговує. По-третє, недооцінкою вагомості трансакційних
витрат зі сторони науковців та практиків [14, с. 275].
На сьогоднішній день існує безліч трактувань трансакційних витрат, іноді навіть діаметрально
протилежних. Достатньо зауважити, що в теоріях деяких економістів трансакційні витрати існують не
тільки в ринковій економіці, як це вважали Р. Коуз, К. Ерроу та Д. Норт, а й в альтернативних способах
економічної організації і, зокрема, у плановій економіці. Такої думки дотримувалися, наприклад,
С. Чанг, А. Алчіан і X. Демсец, які стверджували, що максимальні трансакційні витрати
спостерігаються в плановій економіці, що врешті-решт визначає її неефективність.
Вперше ж поняття «трансакційні витрати» було запропоноване К. Далманом у 1979 р. в статті
«The Problem of Externality» – як витрати збору і обробки інформації, витрати проведення переговорів і
прийняття рішень, витрати контролю і юридичного захисту виконання контракту. Вже у праці 1988 р.
«Фірма, ринок і право» Р. Коуз погоджується з поняттям «трансакційні витрати» і починає його
використовувати замість терміну «витрати ринкових трансакцій».
Нині ж трансакційні витрати розуміються переважною більшістю вчених, як витрати, які виникають
при обміні правами власності і затрат, що призначені для їх зменшення; є витратами експлуатації
перехідної економічної системи і тому мають безпосереднє відношення до витрат ринкової трансформації,
являються невід’ємною та суттєвою характеристикою цього процесу [1, с. 112].
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Милошик В. І. наголошує, що трансакційні витрати - це витрати по встановленню і забезпеченню
прав власності [11, с. 46].
Малахов С. В. визначає трансакційні витрати як різницю між даною ціною пропозиції і можливо
більш низькою ціною, що сплачується покупцями в якості альтернативи більш високим витратам
пошуку інформації, очікування та виробництва [9, с. 34].
Акцентуючи увагу на інформаційних та правових аспектах виникнення трансакційних витрат,
О. В. Власенко висловлює думку, що трансакційні витрати - це сукупність економічних витрат на
організацію та проведення контрактації між суб’єктами економічних взаємовідносин, що обумовлені
формальними і неформальними умовами функціонування ринку [2, с. 20].
Р. Метьюзом акцентується увага не на трансакційних витратах як таких, а на витратах,
пов’язаних із неефективністю діючої системи інституцій та низьким рівнем управлінням [10, с. 109].
Отже, узагальнення трактувань поняття «трансакційні витрати» дало змогу дійти висновку, що
теоретичного консенсусу з приводу того, що насправді є трансакційними витратами, до тепер не
досягнуто. На думку автора, трансакційні витрати - це витрати, пов’язані з організацією взаємодії та
координації взаємовідносин між суб’єктами господарювання, які спрямовані на створення умов
ефективного ведення господарської діяльності та передбачають зменшення економічних вигод
внаслідок вибуття активів або збільшення зобов’язань за розрахунками.
Організація обліку трансакційних витрат має починатись з відображення в обліковій політиці
підприємства класифікації зазначених витрат, що дозволить, в першу чергу, визначитись з Робочим
планом рахунків.
Історія досліджень трансакційних витрат налічує кілька десятиліть, протягом яких науковцями
було запропоновано цілий ряд підходів до класифікації трансакційних витрат. Проте серед всіх
існуючих класифікацій трансакційних витрат вважаємо доцільним віддати перевагу класифікації,
запропонованої Д. Нортом і Т. Еггертссоном за етапами трансакції (рис. 1).
Трансакційні витрати

Витрати на пошук
інформації:
- витрати часу і ресурсів на
отримання і обробку
інформації;
- втрати від недосконалості
інформації;
- витрати на пошук покупців
чи продавців.

Витрати на вимірю-вання:
- витрати на придбання
обладнання для контролю
якості;
- витрати на стандартизацію;
- витрати на придбання права
на торгову марку.

Витрати по забезпеченню
права власності:
- витрати на реєстрацію
підприємства, на отри-мання
ліцензій, на отримання
юридичної адреси, на
відкриття рахунків в банку
тощо.

Витрати на проведення
переговорів та уклада-ння
угод:
- витрати на переговори;
- витрати по укладанню та
обслуговуванню угод;
- витрати на проходження
бюрократичних процедур.

Витрати на специ-фікацію:
- витрати на захист прав
власності;
- витрати для понов-лення
порушених прав;
- витрати на виховання
«консенсусної ідеології»;
- втрати від неякісної
специфікації.

Втрати від опортуніс-тичної
поведінки:
- витрати на контроль;
- витрати на страхування
ризиків;
- витрати на запобігання
поведінці контрагентів.
Витрати
контрактів

на

моніторинг

Витрати захисту від третіх осіб,
які претендують на частку користі від реалізації положень угоди

Рис. 1. Класифікація трансакційних витрат за Д. Нортом і Т. Еггертссоном [4, с. 97]
Дані рис. 1 свідчать, що трансакційні витрати, перш за все, пов'язані з витратами на отримання
інформації щодо потенційних покупців чи продавців та втратами від нестачі такої інформації, яка
фактично перетворюється на додаткові витрати, пов'язані з купівлею товарів за цінами вищими, ніж
рівноважні (чи з продажем за цінами, що є нижчими, ніж рівноважні) або ж втрати, що виникають у
результаті купівлі товарів-субститутів [5, с. 131].
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До трансакціних витрат належать і витрати на укладання угод, а саме витрати, пов'язані з
переговорами щодо умов продажу, юридичним оформленням угоди, а також втрати від
опортуністичної поведінки контрагентів, які можуть виникати внаслідок невиконання або виконання не
належним чином пунктів, передбачених в угодах [7].
Частиною трансакціних витрат є також витрати вимірювання якості товарів та послуг, витрати
пов'язані з придбанням права використання торгової марки, так як це зобов’язує підприємство
дотримуватись якісних норм, встановлених підприємством-інтегратором.
Особливо важливими вважаються витрати на захист прав власності, які включають витрати на
встановлення прав власності, втрати від неякісної специфікації прав власності, втрати внаслідок
порушення прав власності та ненадійного їх захисту [13, с. 224].
Виділення наступних форм трансакційних витрат дає підстави абсолютно чітко констатувати той
факт, що вони можуть мати характер як офіційних легальних платежів (контрольованих), так і
неофіційних та нелегальних виплат (неконтрольованих). Проте в бухгалтерському обліку мають
знайти відображення лише ті трансакційні витрати, здійснення яких підтверджено відповідними
документами, тобто контрольовані (рис. 2). [3, с. 38].
Трансакційні витрати

Контрольовані:
- витрати на пошук інформації;
- витрати на проведення переговорів та
укладання угод;
- витрати на вимірювання;
- витрати на специфікацію;
- витрати на моніторинг контрактів.

Неконтрольовані:
- витрати захисту від третіх осіб;
- витрати опортуністичної поведінки.

Рис. 2. Класифікація трансакційних витрат за рівнем підконтрольності
Для відображення в обліку трансакційних витрат науковці та практики пропонують різні варіанти,
зокрема, Ющак Ж. М. пропонує поглибити та розширити предметне наповнення рахунків
бухгалтерського обліку, шляхом доповнення рахунків 92, 93, 94 та 97 відповідними субрахунками по
обліку трансакційних витрат (рис. 3).
Думку Ющак Ж. М. досить тісно підтримує Костирко І. Г. і пропонує також для відображення в
обліку траксанційних витрат відкрити субрахунки на кожному з рахунків рахунків 92-99 (табл. 1).
Проте погодитись з думкою зазначених науковців вважаємо було б не вірним, оскільки введення
зазначеної кількості субрахунків на рахунках класу 9 створить облік трансакційних витрат досить
обтяжливим і призведе до значних витрат часу та ускладнення відображення інформації у фінансової
звітності. На думку автора, варто прислухатись до пропозицій Тимофієва С. В, проте лише в частині
того, що для обліку трансакційних витрат варто застосовувати один з існуючих рахунків класу 9.
Так, Тимофіїв С. В. пропонує звільнити один з існуючих рахунків класу 9 Плану рахунків для
забезпечення можливості відокремленого обліку трансакційних витрат, а саме рахунок 98 з наступною
назвою «Трансакційні витрати» та відкриттям субрахунків, призначених для обліку трансакційних витрат за
їх видами [12, с. 58]. Проте внесення таких кардинальних змін до Плану рахунків вважаємо недоцільним,
оскільки вони вимагають внесення цілого ряду змін до нормативних актів та методичних рекомендацій.
Для обліку трансакційних витрат більш доцільно вважаємо скористатись рахунком 973 (який виключено з
Плану рахунків) з використанням аналітичних рахунків за видами трансакційних витрат.
Доцільність поданих пропозицій обґрунтовується тим, що трансакційні витрати, як свідчить
практика, можуть виникати як під час операційної, так і під час здійснення інвестиційної та фінансової
діяльності. Тож відкриття відповідних субрахунків на лише рахунках, призначених для відображення
витрат операційної діяльності не дасть можливості повноцінного відображення в обліку понесених
трансакційних витрат під час здійснення інших видів діяльності і до того ж є більш обтяжливим, ніж
відкриття одного субрахунку на рахунку 97 «Інші витрати».
Отже, з огляду на виділені групи трансакційних витрат та враховуючи вимоги чинного законодавства,
запропоновано відображати дані витрати на рахунках 973 «Трансакційні витрати», 12 «Нематеріальні
активи», 15 «Капітальні інвестиції» та 39 «Витрати майбутніх періодів» подальшим віднесенням їх на
витрати періоду у вигляді амортизаційних відрахувань та списання витрат майбутніх періодів.
Неконтрольовані трансакційні витрати не знаходять відображення в бухгалтерському обліку, хоча
іноді їх сума близька або навіть більша за суму офіційних платежів. Вони можуть бути як не пов’язані з
прямим порушенням закону (подяка чиновнику за прискорене вирішення питання), так і мати незаконний
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характер (плата за обхід заборон на ведення діяльності, плата за отримання індивідуальних пільг, доступ
до ресурсів в обхід конкурентів, отримання держзамовлень тощо). При чому, в залежності від ділової
стратегії підприємства, підкуп може відкривати шлях до отримання додаткових конкурентних переваг і
приносити у підсумку значний прибуток або економію на постійних витратах.

Реєстрація
підприємства
(юридичної особи) та виконання
пов’язаних з цим формальностей

Етапи трансакції

Пошук
інформації
потенційних
партнерів
трансакціях

про
по

Вибір партнерів, просу-вання
виготовленої продукції

Підготовка та укладання угоди

Контроль виконання угоди

Витрати на реєстрацію,
витрати на отримання дозволів
(ліцензій) на ведення
діяльності, витрати з
нотаріального оформлення
отримання або передачі прав
власності, оплата
консультаційних послуг

92
«Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати
операційної діяльності»
97 «Інші витрати»

Витрати на пошук партнерів,,
інтернет-послуги, участь у
виставках, презентаціях,
вивчення економічного
середови-ща галузі

92 «Адміністративні
витрати»
94 «Інші витрати операційної
діяльності»

Просування виготов-леної
продукції, маркетингова
діяльність, допродажне
обслуговування, про-дажне
обслуговування,
післяпродажне обслуговування

92 «Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на збут»

Організація та прове-дення
переговорів, комунікаційні
витрати (телефоні розмови,
транспортні і витрати на
відрядження)

92 «Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на збут»

Витрати на контроль за
дотриманням умов договору та
попередження недобросовісної
поведінки партнерів
Подолання бюрократичних
бар’єрів
Оплата пені, штрафів, судових
витрат
Використання систем захисту
інформації та безпеки ведення
бізнесу
Витрати на юридичні
консультації і аудиторські
перевірки

92 «Адміністративні
витрати»
93 «Витрати на збут»
94 «Інші витрати операційної
діяльно-сті»
97 «Інші витрати»

Рис. 3. Відповідність трансакційних витрат об’єктам бухгалтерського відображення [15]
Таблиця 1
Відображення в обліку трансакційних витрат за Костирко І. Г. [6, с. 112]
Рахунки
92
«Адміністративні
витрати»

93 «Витрати
на збут»

94 «Інші
витрати
операційної
діяльності»

95
«Фінансові
витрати»

96 «Втрати
від участі в
капіталі»

97 «Інші
витрати»

98 «Податки 99 «Надзвина прибучайні
ток»
витрати»

Субрахунки
92Х «Транс- 93Х «Трансакційні
акційні
витрати»
витрати»

94Х «Трансакційні
витрати»

95Х «Транс- 96Х «Транс- 97Х «Транс- 98Х «Транс- 99Х «Трансакційні
акційні
акційні
акційні
акційні
витрати»
витрати»
витрати»
витрати»
витрати»

Варто зазначити, що певні витрати, які носять незаконний характер, інколи на підприємствах
оформлюються фіктивними первинними документами та приховуються у складі представницьких
витрат за дебетом рахунку 92 «Адміністративні витрати». Тож виникає необхідність здійснення
державного контролю за правомірністю визнання таких витрат у складі витрат діяльності та у складі
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валових витрат, оскільки дані факти призводять до викривлення інформації про діяльність
підприємства у фінансовій звітності.
Коли мова йде про облік трансакційних витрат, головне не в тому, ввести їх до складу балансу в
капіталізованому вигляді і тим самим завищити вартість майна підприємства, а щоб організувати
контроль за процесом їх виникнення. І саме це, на погляд науковців та практиків, і становить найбільш
суттєву проблему, оскільки трансакційні витрати до тепер є розосередженими в обліку, при тому
певна їх частина взагалі не потрапляє до облікової інформаційної системи [8, с. 165]. Належно
організований облік, контроль і аналіз трансакційних витрат дозволить вирішити питання їх оптимізації
та забезпечити таким чином суттєві резерви підвищення ефективності господарської діяльності.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, трансакційні витрати є невід’ємною складовою
механізму функціонування сучасної економічної системи і справляють значний вплив на забезпечення
умов взаємодії економічних суб’єктів. Зважаючи на значний обсяг та особливості виникнення і
функціонування, вважаємо, що даний вид витрат об’єктивно підлягає відображенню у системі обліку
та повинен бути ідентифікований як об’єкт контролю і аудиту.
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МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ЗА ВИТРАТАМИ НА ВИРОБНИЦТВО У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. Внутрішньогосподарський контроль є одним із видів контролю, який
спрямований на вирішення проблем, котрі пов’язані з правильністю відображення і узагальненням
інформації про фінансово-майновий стан та факти господарського життя підприємства.
Сільськогосподарські підприємства, на жаль, не надають належної уваги проблемам
внутрішньогосподарського контролю, що нерідко призводить до значних труднощів системного
характеру. Ті підприємства, які постійно займаються вирішенням таких проблем мають суттєво менші
ризики банкрутства, ніж ті, що не знаходять часу і ресурсів на нього.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку внутрішньогосподарського
контролю в підприємствах, організаціях, закладах розглядали у своїх останніх наукових дослідженнях і
публікаціях К.Багрій, Т.Бутинець, Н.Виговська, І.Дрозд, В.Максімова, Л.Нападовська, В.Пантелеєв,
С.Петренко, В.Рудницький, В.Шевчук, Г.Яворова та інші вчені-економісти. Проблемам
внутрішньогосподарського контролю у сільськогосподарських підприємствах присвячені праці вченихекономістів І.Бабіч, Л.Гуцаленко, В.Дерія, М.Коцупатрого, Н.Кузик, У.Марчук, О.Подолянчук,
Л.Рибалко, Л. Шатковської.
У цих дослідженнях і публікаціях підняті проблеми щодо суті, ролі та місця
внутрішньогосподарського контролю в системі управління підприємствами, організаціями, закладами;
його
класифікаційних
ознак;
об’єктів
та
суб’єктів;
проблем,
переваг
та
недоліків
внутрішньогосподарського контролю в нинішній вітчизняній системі господарювання загалом і за
видами економічної діяльності; стандартів такого контролю та його ефективності; централізації і
децентралізації системи внутрішньогосподарського контролю тощо.
Зокрема, І.Бабіч вважає, що для забезпечення дієвості системи контролю, сільськогосподарські
підприємства мають надавати перевагу методам фактичного контролю (інвентаризації, оглядам,
технічному контролю тощо) [1].
К.Багрій зауважує, що у підприємствах не приділяється увага орієнтації контролю на майбутнє у
зв’язку з тим, що керівники підприємств і працівники обліку, переважно, працюють зі статистичними та
обліковими даними минулих періодів [2].
Т.Бутинець не заперечує твердження, що поняття внутрішній контроль значно ширше за
внутрішньогосподарський контроль, а останній здійснюється за господарськими операціями і
процесами, що відбуваються у виробничих об’єднаннях (підприємствах) [3, с. 16].
М.Коцупатрий, У.Гуцаленко зазначають, що внутрішньогосподарський контроль разом із
внутрішнім аудитом входить до системи внутрішнього контролю [5, с. 433].
В основному, погоджуємось з цими авторами, хоча, з нашої точки зору, досі залишається не
з’ясованою проблема щодо визначення місця внутрішньої ревізії, яку має право проводити ревізійна
комісія підприємства.
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У.Марчук визначає внутрішньогосподарський контроль “як вид економічного контролю власника,
являє собою систематичне спостереження та перевірку ефективності використання активів та
зобов’язань підприємства, виробництва при найменших витратах, повне збереження майна,
профілактика безгосподарності та розкрадання, законність та доцільність господарських операцій та
процесів, що здійснюється керівництвом підприємства або уповноваженою ним посадовою особою
(органом) …” [6, с. 91].
В.Пантелеєв важливими рисами організації внутрішньогосподарського контролю підприємства
вважає координацію, планування та узгодженість роботи. Координація зусиль всіх суб’єктів
внутрішньогосподарського контролю забезпечує зниження витрачання ресурсів на контроль [8, с. 222].
О.Подолянчук стверджує, що внутрішній аудит аграрного підприємства можна характеризувати
як складову системи внутрішньогосподарського контролю [9].
Л.Рибалко зазначає, якщо система внутрішньогосподарського контролю в підприємстві
функціонуватиме на засадах антиентропії, то це сприятиме підтриманню динамічної природної
рівноваги і допомагатиме запобіганню збільшення негативних впливів на екосистему [10].
Г.Яворова вважає, що роль згаданого вище контролю значно “… зростає в умовах посилення
невизначеності економічного середовища господарських систем у зв’язку з потребою формування
захисного протиризикового потенціалу, де виникає гостра потреба контролю за раціональним і
ефективним використанням ресурсів, попередженням непродуктивних витрат, що завдають відчутних
збитків економіці підприємств” [12, с. 274].
Продовжуючи думку Г. Яворової, зазначимо, що в нинішніх економічних реаліях, які пов’язані із
загостренням
процесів
глобалізації
і
посиленням
конкурентної
боротьби,
значення
внутрішньогосподарського контролю для тих підприємств, які захочуть зберегти і розвинути власний
потенціал, буде вагомим та безальтернативним.
Постановка завдання. Метою дослідження є формування основного переліку методів
внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільськогосподарських підприємствах
і з’ясування потенційних можливостей їхнього застосування у практичній діяльності таких підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сільськогосподарських підприємствах
внутрішньогосподарський контроль за витратами здійснюють за видами виробництв і господарств, видами
та групами культур і тварин, видами сільськогосподарських робіт та технологічних процесів, видами
діяльності, центрами витрат і місцями їхнього виникнення, а також за витратами капітального характеру.
Значний потенціал внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво у сільському
господарстві закладений в чековій формі розрахунків. Одним із тих сільськогосподарських підприємств, де
вона була успішно запроваджена і прижилась у 1980-х рр., був колгосп ім. І. Дворського Монастириського
району Тернопільської області. Досвід цього сільськогосподарського підприємства показав, що успішність
запровадження чекової форми розрахунків, в основному, залежить від рівня підготовки спеціалістів,
керівників виробничих підрозділів і простих виконавців до роботи з такою формою розрахунків; належного
стану обліку в підприємстві та його підрозділах; обґрунтованості внутрішньогосподарських цін на
матеріальні ресурси, роботи і послуги; відповідальності і матеріальної зацікавленості працівників у економії
витрат та збільшенні обсягів продукції; періодичності витрат, що визначає частоту і терміни (або один раз
на місяць, або в кожному випадку окремо, або в міру одержання матеріальних ресурсів тощо) виписування
розрахункових чеків [4, с. 2-4].
Л.Сук стверджує, що за чекової системи у рослинництві доцільно вести постійний контроль в розрізі
таких статей витрат: витрати на оплату праці, роботи і послуги, витрати на утримання основних засобів,
інші витрати, а у тваринництві додатково ще контролюють корми і втрати від загибелі тварин [11, с. 112].
Нині ситуація зі структурою витрат на виробництво сільськогосподарської продукції дещо
інакша, ніж раніше, тому контролювати тепер необхідно трохи інші статті витрат.
Витрати на виробництво вітчизняної сільськогосподарської продукції (за елементами) в 2011 р.
за структурою були такими: оплата праці – 9,1 %, відрахування на соціальні заходи – 3,1 %,
матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції – 71,2 %, амортизація – 4,9 %, інші витрати
– 11,7 %. В рослинництві основними елементами витрат є матеріальні витрати (68,2 %), інші витрати
(14,7 %), оплата праці (8,8 %), амортизація (5,4 %). Серед матеріальних витрат превалюють такі
статті: мінеральні добрива (25,1 %), оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями, та інші
матеріальні витрати (24,9 %), нафтопродукти (20,4 %), насіння і посадковий матеріал (17,1 %), запасні
частини, ремонтні і будівельні матеріали для ремонту (8,6 %). У тваринництві найважливішими
елементами витрат є матеріальні витрати (78,8 %), оплата праці (9,7 %), інші витрати (4,3 %),
амортизація (3,6 %). Основними статтями витрат серед матеріальних витрат у тваринництві є: корми
(73,7 %), з них покупні (35,8 %); оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями, та інші
матеріальні витрати (8,7 %), інша продукція сільського господарства (зерно, овочі для годівлі тварин і
птиці, молоко для випоювання телят, поросят) (4,2 %), нафтопродукти (3,7 %), електроенергія (3,7 %),
запасні частини, ремонтні і будівельні матеріали для ремонту (3,4 %), паливо (2,6 %) [7, с. 17-18].
Вважаємо, що в рослинництві нині потрібно, насамперед, контролювати витрати на мінеральні
добрива, послуги і роботи, нафтопродукти, насіння та посадковий матеріал, а у тваринництві
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підконтрольними найкраще визначити наступні статті матеріальних витрат: корми (за видами та
місцем виробництва); роботи і послуги; інша продукція сільського господарства (за її видами).
Контрольна діяльність за витратами на виробництво продукції (робіт, послуг) у
сільськогосподарських підприємствах повинна бути, переважно, спрямована на застосування таких
методів контролю, які б забезпечували надійне попередження і своєчасне виявлення фактів господарських
порушень, пов’язаних з використанням (псуванням) кормів (в тому числі покупних); мінеральних добрив;
оплати послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями; нафтопродуктів; насіння і посадкового
матеріалу; електроенергії; запасних частин, ремонтних та будівельних матеріалів.
Серед методів контролю за витратами на виробництво сільськогосподарської продукції (робіт,
послуг) можна розглядати наступні методи:
- перевірки витрат за статтями і елементами за допомогою планових (нормативних) показників у
бізнес-планах, виробничих завданнях. В процесі такої перевірки встановлюють відхилення від заданих
параметрів і виявляють чинники, які до цього дотичні з метою призупинення та усунення негативних
тенденцій;
- шляхом формування, перевірки і регулювання бюджетів витрат підприємства загалом, його
виробничих одиниць. Цінність бюджетів витрат в тому, що вони реально дають змогу з економії малих
витрат на кожному робочому, структурному підрозділі зробити економію на значні суми загалом по
функціонуючому підприємству;
- факторного аналізу чинників, що мають значний негативний вплив на витрати на виробництво
продукції (робіт, послуг). Виявити негативні чинники складно, але ще складніше призупинити їхню дію,
а потім взагалі ліквідувати. На жаль, нині факторний аналіз в повному обсязі у функціонуючих
сільськогосподарських підприємствах використовують не часто;
- технічного контролю за витратами пального за допомогою систем gps, автоматизованого
подання води, кормів, дозування насіння, мінеральних добрив, отрутохімікатів тощо. Науковотехнічний прогрес дає змогу звести витрати виробничих запасів до оптимальних значень з
максимальною вигодою для виробничого процесу. Проте, на жаль, з одного боку, на підсвідомому
рівні у виконавців є певна недовіра до технічних засобів за допомогою яких здійснюється контроль, а з
іншого – свідомість працівника нерідко живе мірками командно-адміністративної системи, коли
державне майно сприймалось як власне, що призводило до дрібних крадіжок виробничих запасів
(пального, кормів, запасних частин, будівельних матеріалів і т. д.);
- використання чекової форми, нормативно-чекової системи, нормативного методу обліку і
контролю за витратами. Такі форма, система і метод, на наш погляд, не втратили своєї актуальності і
нині, проте їх мало використовують через низку об’єктивних (зокрема через несприятливу для
вітчизняного аграрного сектора кон’єктуру ринку, відсутність ефективної державної фінансової
підтримки підгалузей АПК, протиріччя в певних статтях, положеннях законодавства або прогалини у
ньому) та суб’єктивних умов (а саме творчого і системного підходу до проблем економії витрат та
збільшення
доходів
сільськогосподарських
підприємств,
господарського
розрахунку
і
самофінансування, повної самовіддачі справі з боку керівників та спеціалістів);
- фактичного огляду місць виробництва, зберігання і реалізації продукції на предмет оцінки
реальності сум витрат з ними пов’язаних. Фактичний контроль не менш важливий, ніж
документальний, тому і перший, і другий мають бути органічно поєднані між собою та доповнювати
один одного. Переваги фактичного контролю над документальним в тому, що у випадку виявлення
господарських порушень, їх тут же на місці можна виправити, щоб вони на далі уже не повторялись;
- інвентаризації витрат незавершеного виробництва. Такі інвентаризації рекомендують проводити не
рідше одного разу на рік для того, щоб постійно звертати увагу на динаміку обсягів виробництва; суму,
відсоток і реальність існування зазначених у звітності витрат незавершеного виробництва;
- обстеження посівів сільськогосподарських культур, продуктивності тварин і птиці та витрат на
їхнє виробництво. Обстеження, як форма фактичного контролю, передбачає перевірку достовірності
інформації та оцінку перспективності посівів; продуктивності у тваринництві і його невикористаного
потенціалу; витрат на виробництво сільськогосподарської продукції та можливості їхньої економії;
- документальної ревізії в частині витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) шляхом
ґрунтовного вивчення і детального аналізу фактів господарського життя на основі первинних
документів, облікових реєстрів, форм звітності. Така ревізія, насправді, проводиться тільки тоді, коли є
явні документальні ознаки зловживань з витратами. Тому документальна ревізія проводиться з метою
встановлення тривалості періоду зловживань, причетних до них осіб та суми на яку вони виявлені;
- судово-бухгалтерська експертиза правдивості первинних документів, облікових реєстрів,
підписів посадових осіб, пов’язаних з витратами на виробництво продукції (робіт, послуг). Судовобухгалтерська експертиза дає змогу остаточно встановити істину щодо правдивості документів,
реєстрів, підписів та на цій підставі з’ясувати хто, чому і в якій мірі провинився, а також зробити
обґрунтовані висновки, пропозиції;
- зустрічної перевірки ідентичності аналогічних показників у різних первинних документах,
облікових реєстрах, формах звітності. Зустрічні перевірки показників ефективні тоді, коли є
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непоодинокі факти підробок і фальсифікації документів, намагання відобразити в первинних
документах факти господарського життя яких насправді не було або вони були зовсім не такими;
- внутрішньогосподарського слідства (розслідування) на предмет законності та доцільності
здійснення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Таке слідство (розслідування) може бути
вдалим у тому випадку, коли в підприємстві його проводять свідомо з профілактичною метою або з
метою локалізації ще не дуже великим розтрат і зловживань;
- господарської суперечки між структурними підрозділами підприємства стосовно обсягів, якості
та ефективності здійснених витрат товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг.
Господарські суперечки між структурними підрозділами підприємства мали б вирішуватись
тимчасовою комісією з вирішення конфліктних ситуацій у підприємстві;
- контролю за центрами відповідальності. Такий метод дуже важливий для функціонуючого
підприємства, оскільки витрати на нього у кілька разів менші за отриману вигоду;
- метод самоконтролю робітників (як складова контролю за центрами витрат) за законністю і
доцільністю здійснення витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). На жаль, більшість керівників
підприємств скептично дивляться на такий метод контролю, вважаючи його несерйозним, проте ми
так не думаємо, адже японці протягом багатьох років успішно ним користуються.
Провідними методами внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво
сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) є чекова форма, нормативно-чекова система,
нормативний методу обліку і контролю за витратами.
Ефективною у сільському господарстві є система gps, яка дає змогу сільськогосподарським
підприємствам економити значну кількість пально-мастильних матеріалів. Так, за твердженням
головного бухгалтера ТОВ “Праця” (с. Стольне) Менського району Чернігівської області В.В.Костенка,
в результаті переведення усіх транспортних засобів підприємства на систему gps витрати пальномастильних матеріалів зменшились з 400 т до 300 т щорічно.
Таким чином, внутрішньогосподарський контроль за витратами на виробництво продукції (робіт,
послуг) у сільськогосподарських підприємствах здійснюється в чітко визначеному порядку та з
використанням дієвих методів такого контролю.
Висновки з даного дослідження. В рослинництві доцільно, насамперед, контролювати
витрати на мінеральні добрива, послуги і роботи, нафтопродукти, насіння та посадковий матеріал, а у
тваринництві підконтрольними слід встановити наступні статті матеріальних витрат: корми (за видами
та місцем виробництва); роботи і послуги; інша продукція сільського господарства (за її видами).
Контрольна діяльність за витратами на виробництво продукції (робіт, послуг) у сільськогосподарських
підприємствах повинна бути спрямована на застосування таких методів контролю, які б
забезпечували надійне попередження і своєчасне виявлення фактів господарських порушень,
пов’язаних з використанням (псуванням) кормів (в тому числі покупних); мінеральних добрив; оплати
послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями; нафтопродуктів; насіння і посадкового матеріалу;
електроенергії; запасних частин, ремонтних та будівельних матеріалів. Провідними методами
внутрішньогосподарського контролю за витратами на виробництво сільськогосподарської продукції
(робіт, послуг) є чекова форма, нормативно-чекова система, нормативний методу обліку і контролю за
витратами.
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Анотація
У статті розглянуто актуальні проблеми розвитку внутрішньогосподарського контролю у
сільськогосподарських підприємствах. Проведено аналіз методів контролю за витратами на
виробництво сільськогосподарської продукції (робіт, послуг). Сформульовані пропозиції щодо того,
що контрольна діяльність за витратами на виробництво продукції повинна бути спрямована на
застосування таких методів контролю, які б забезпечували надійне попередження і своєчасне
виявлення фактів господарських порушень, пов’язаних з використанням різних видів виробничих
запасів.
Ключові слова: методи контролю, внутрішньогосподарський контроль,
витрати,
виробництво, сільськогосподарські підприємства.
Аннотация
В статье рассмотрены актуальные проблемы развития внутрихозяйственного контроля в
сельскохозяйственных предприятиях. Проведен анализ методов контроля за расходами на
производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). Сформулированы предложения
относительно того, что контрольная деятельность за расходами на производство продукции
должна быть направлена на применение таких методов контроля, которые бы обеспечивали
надежное предупреждение и своевременное выявление фактов хозяйственных нарушений,
связанных с использованием разных видов производственных запасов.
Ключевые слова: методы контроля, внутрихозяйственный контроль, издержки,
производство, сельськохозяйственные предприятия.
Annotation
The article deals with current problems of the development of internal control in agricultural
enterprises. The analysis of control methods of costs is conducted on the production of agricultural goods
(works, services). The suggestions are formulated in relation to that control activity by the cost of production
should be directed on application of such control methods which would provide the reliable prevention and
early detection facts of economic disturbances associated with the use of different types of production
supplies.
Key words: control methods, internal control, costs, production, agricultural enterprises.
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Постановка проблеми. Актуальність обґрунтування оцінки якості та ефективності
внутрішнього контролю обумовлена багатоцільовою спрямованістю процесу оцінювання і
необхідністю удосконалення системи оцінювання та методичного забезпечення самого процесу
оцінювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз вітчизняної наукової думки стосовно
дослідження проблем оцінки внутрішнього контролю економічної діяльності підприємств (Бєлуха М. Т.,
Бутинець Ф. Ф. [4], Дмитренко І. М., Давидов Г. М., Дорош Н. І. [6], Кужельний М. В., Кулаковська Л. І.,
Кольга Є. В., Максімова В. Ф., Нападовська Л. В., Петрик О. А., Рудницький В. С., Савченко В. Я.,
Сухарева Л. О., Шевчук В. О. та ін.) дозволяє констатувати той факт, що проблема оцінки
ефективності системи внутрішнього контролю практично не досліджувалася, за винятком наукової
праці Максімової В. Ф.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження впливу сутнісного аналізу системи
внутрішнього контролю на формування інформаційного забезпечення процесу оцінки її
функціонування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зв'язок між підсистемами і зовнішнім
середовищем, усім тим, що оточує їх чи впливає на них, можливий тільки за допомогою інформації,
тобто даних про стан окремих елементів системи і підсистеми і відповідних даних про середовище.
Таким чином, інформація є необхідним елементом управління, без якого не можна цілеспрямовано
впливати на взаємодію всіх систем.
З філософської точки зору, інформація (лат. іnformatіo - роз'яснення, виклад) - а) деякі зведення,
сукупність яких-небудь даних, знань; б) одне з основних понять кібернетики. У понятті «інформація»
варто розрізняти два аспекти: по-перше, інформація представляє собою міру організації системи
(називається структурною) і, по-друге, від структурної варто відзначати інформацію, завжди пов'язану
з відношенням двох процесів (відносна інформація).
Згідно Закону України «Про інформацію» останню визначають як документовані чи привселюдно
оголошені зведення про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі і навколишньому
середовищі.
Питання інформаційного забезпечення функцій управління розкривають у своїх роботах
наступні автори: Бутинець Ф. Ф. [4], Дорош Н. І. [6], Бичкова С. М. [5], Кулицький С. П. [7],
Сухарєва Л. О. та інші. Аналіз сформованих в економічній теорії різних трактувань визначення
«інформація» дає можливість підкреслити головне, що інформація - це оброблена і систематизована
сукупність даних про деякі явища і процеси, що представляють інтерес для користувача цієї
інформації з метою прийняття управлінських рішень.
Нормальне функціонування будь-яких систем і процесів вимагає чіткої організації інформаційного
забезпечення, яка б задовольняла вимогам управлінського блоку. Слід зазначити, що дані стають
інформацією лише за певних умов, коли за допомогою їх вирішуються певні завдання управління.
У сфері управління інформаційно-аналітичний процес представляє собою процес пошуку, збору,
переробки і надання інформації у формі, придатної для її використання при прийнятті управлінських
рішень.
У процесі функціонування системи внутрішнього контролю повинна формуватися контрольна
інформація. Створення такої системи контрольної інформації повинно базуватися на наступних
вимогах: вірогідність, оперативність, доцільність, повнота, ясність і доступність користувачам. Схема
створення контрольної інформації зображена на рис. 1.
В системі внутрішнього контролю все більше виявляється потреба в оперативному та повному
визначенні складу і об’єму інформації, необхідної для якісного і ефективного здійснення управлінських
функцій. Тому склад і об’єм інформації повинні бути чітко зазначені. Дослідження цієї проблеми
представляє інтерес для широкого кола користувачів інформації - не тільки суб’єктів управління і
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внутрішнього контролю, але і для зовнішніх аудиторів у процесі оцінки системи внутрішнього контролю
і розробки власних внутріфірмових методик і стандартів проведення аудиторських процедур.
Контрольна інформація

Мета і завдання, проблемна
ситуація

Контроль за виконанням
оптимальних рішень

Групування, оцінка і аналіз
інформації

Реалізація оптимальних рішень

Отримання і документальне
оформлення результатів аналізу

Перевірка оптимальних
варіантів рішень

Висновки і пропозиції за
результатом аналізу
Вибір оптимальних варіантів

Рис. 1. Схема створення контрольної інформації у системі внутрішнього контролю
В основі оцінки достатності інформаційної бази внутрішнього контролю повинно бути зіставлення
інформації, необхідної для вирішення завдання контролю, з тією, яка є у наявності. Під інформацією в
даному випадку слід розуміти конкретні дані змістовного характеру, які дозволяють забезпечити
комплексне вирішення поставлених завдань, реалізувати в повному обсязі потрібні контрольні дії.
Перелік термінів та визначень, які додаються у МСА [8] тлумачення категорії «оцінка»
визначається як уява про кількісні та якісні характеристики об’єкту, що оцінюється. У даному випадку
таким об’єктом виступає інформаційна база внутрішнього контролю.
Якісні критерії, які використовуються для оцінки повноти інформаційної бази внутрішнього
контролю, повинні враховувати перш за все ступінь повноти вирішення конкретних завдань контролю.
Тому міру достатності інформаційної бази контролю пропонуємо характеризувати наступним чином:

–висока - вся необхідна для вирішення завдань контролю інформація є у наявності;
–середня - незважаючи на відсутність деякої частини потрібної інформації, завдання контролю

все ж таки мають бути вирішені у всіх істотних аспектах;

–низька - відсутність інформації не дозволяє вирішити завдання контролю в їх істотних
аспектах.
Кількісним критерієм повноти інформаційної бази контролю може бути коефіцієнт достатності
інформації (Кді):
Кді= Кні / Кпі × 100% ,
де Кні – кількість інформації, яка є у наявності;
Кпі – кількість потрібної інформації.

(1)

Базові граничні значення коефіцієнта Кді можуть бути скоректовані з урахуванням конкретних
умов діяльності підприємства і особливостей проведення внутрішнього контролю на підставі вказаних
вище якісних критеріїв міри достатності інформаційної бази контролю.
Критерії оцінки достатності інформаційної бази внутрішнього контролю наступні: якщо
коефіцієнт достатності інформації більш 95 %, то оцінка достатності інформаційної бази
характеризується як висока, якщо в межах від 80% до 95% - то середня, якщо менш 80% - то низька.
Таким чином, концептуальний підхід до визначення і оцінки достатності інформаційної бази
внутрішнього контролю передбачає наявність на підприємстві наступних важливих передумов:

–підприємство повинно мати змістовно сформульовані цілі своєї діяльності, стратегію і тактику,
а також чітко визначені завдання;
–завдання внутрішнього контролю повинні бути відображені у внутрішніх нормативних
документах підприємства: положення про структурні підрозділи, посадові інструкції і т.д.;
–у системі внутрішнього контролю на підприємстві необхідно визначити і сформувати ієрархічну
систему завдань внутрішнього контролю, забезпечити деталізацію комплексних задач контролю до
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рівня деталізованих задач, визначити на їх підставі перелік необхідної інформації, виявити і
сформувати її джерела.
Послідовність етапів проведення робіт у процесі визначення і оцінки достатності інформаційної
бази внутрішнього контролю визначаються наступним чином [2].
Етап 1. Здійснюється побудова ієрархічної системи задач внутрішнього контролю на підставі
відповідної внутрішньої нормативної бази підприємства. На даному етапі комплексні і індивідуальні
завдання внутрішнього контролю розташовуються за ієрархічним рівнем системи задач внутрішнього
контролю (починаючи з рівня базових завдань контролю і закінчуючи рівнем власника корпорації), і
згруповані за його суб’єктами та об’єктами.
Етап 2. Комплексні задачі внутрішнього контролю, які розташовані на всіх ієрархічних рівнях
визначаються у вигляді сукупності індивідуальних завдань, які забезпечують повне та всебічне
рішення комплексних задач.
Етап 3. Визначається інформаційна база внутрішнього контролю першого рівня, оцінюється
ступінь її достатності. Для цього стосовно кожного завдання контролю реалізується наступна
послідовність дій:

–визначення повного переліку інформації, необхідної для реалізації даного завдання;
–виявлення можливих джерел цієї інформації, також звертається увага, що деякі дані можуть

бути отримані тільки у разі обробки інших первинних документів;

–визначення фактичної наявності потрібної інформації.
–оцінка повноти інформації через порівняння необхідної інформації з тією, що є в наявності;
–оцінка ступеня достатності інформаційної бази, яка необхідна для вирішення даного завдання

внутрішнього контролю; оцінка здійснюється шляхом сумарного значення виявлених відхилень.
Етап 4. Здійснюється визначення і оцінка ступеня достатності інформації , яка необхідна для
вирішення наступних ієрархічних рівнів.
Етап 5. На підставі отриманої і обробленої інформації пропонуються можливі варіанти
управлінських рішень. Наприкінці, здійснюється вибір найбільш оптимального варіанту й пропонується
для застосування.
Варто підкреслити, що всі етапи оцінки системи внутрішнього контролю і її підсистем повинні
належним чином документуватися з вказівкою аргументів, якими керувалися аудитори, даючи таку
оцінку чи приймаючи на її підставі рішення по плануванню і реалізації аудиторських процедур.
З метою оцінки стану і функціонування системи внутрішнього контролю застосовують тести систем
контролю, що представляють собою перелік питань і методику їх застосування. Результатом об'єднання
цих тестів, за допомогою яких дається оцінка системи внутрішнього контролю, є аудиторські докази.
Фахівці англо-американської школи для досягнення мети аудиту підкреслюють необхідність збору різної
інформації, до якої належать як аргументи, так і свідчення і докази, що підтверджують думку аудитора. З
огляду на те, що об'єктом оцінки є система внутрішнього контролю, що представляє собою сукупність
взаємозалежних елементів, суть яких і впливає на джерела, структуру і види інформації [2].
У процесі оцінки стану системи внутрішнього контролю аудитор може використовувати різні
способи одержання інформації, такі як:
1. Опис систем обліку, комп'ютерних систем і систем внутрішнього контролю, раніше складені
клієнтом.
2. Одержання доступу до описів, підготовленим внутрішніми аудиторами, і використання їх у
тому випадку, якщо оцінили якість роботи внутрішніх аудиторів і ступінь їх незалежності перед
початком використання документів, що використовувались внутрішніми аудиторами.
3. Опитування працівників, відповідальних за здійснення контролю.
4. Спостереження за здійсненням процедур контролю з метою одержання чіткої картини його
стану.
5. Використання інформації попереднього аудиту [3].
Джерелами одержання інформації для оцінки системи внутрішнього контролю є:

–нормативно-правова і фактографічна інформація;
–аналітична інформація;
–зовнішня контрольна інформація; до неї відносяться матеріали перевірок і ревізій, проведених

органами державного і незалежного контролю;

–внутрішня контрольна інформація; до неї відносяться матеріали контролю, який здійснюється
всіма структурними підрозділами підприємства;
–контрольна інформація, яка отримана аудитором у процесі аудиту при особистій участі в
документальному і фактичному контролі об'єктів аудиту;
–письмові й усні заяви працівників підприємства і третіх осіб щодо підконтрольних об'єктів.
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З огляду на ступінь впливу якості свідчень на формування думки аудитора, у прямій залежності
знаходиться і якість виконання аудиту. Існує кілька критеріїв, відносно яких оцінюється зібрана
інформація.
Відповідно до Програми Шведського національного бюро аудиту (RRV), якість даних, отриманих
у ході проведення аудиту, оцінюється за критеріями надійності і вірогідності. Ці поняття не завжди
тотожні. Тому що дані можуть бути отримані з надійного джерела, але не бути достовірними і навпаки.
Надійність у контексті аудиту означає, що отримані відповіді можуть бути однаковими для всіх
однотипних ситуацій. Під вірогідністю розуміють, що інформація має відношення до тих питань, що
необхідні, і складає правдиву картину, тобто інформація повинна бути отримана щодо поставленої
проблеми чи питання, а той, хто відповідає повинен розбиратися в обставинах, що цікавлять
аудитора. Практиці аудиту відомі три параметри, що визначають переконливість свідчення, - це
вірогідність, достатність і своєчасність. Ці три параметри, по суті ідентичні основним принципам
організації інформаційно-аналітичного процесу, застосовувані в теорії інформації, сформованим ще
кілька десятків років тому фахівцем зі стратегічної розвідки американським генералом Вашингтоном
Плетом: повідомляти вірогідно, вчасно і чітко [6].
Вірогідність - це характеристика того, наскільки свідчення можуть вважатися гідними довіри і
правдоподібними. Вірогідність виражається в:

–доречності, тобто свідчення повинні бути доречними і мати відношення до предмета аудиту.
Тільки в цьому випадку свідчення можна вважати достовірними;
–незалежності джерела. Свідчення, одержувані поза господарською системою, більш надійні,
ніж свідчення, одержувані в рамках цієї системи;
–безпосередньому формуванні свідчень аудитором. Інформація, отримана безпосередньо
аудитором у результаті фактичної перевірки, спостережень, розрахунків і досліджень, достовірніша
тієї інформації, що одержують непрямо;
–довірі осіб, що надають інформацію. Навіть при незалежному джерелі інформації свідчення
можуть вважатися надійними тільки в тому випадку, коли вони надаються особами, що дійсно
знаходиться в такому положенні, що дозволяє їм оперувати достовірними свідченнями;
–ступені об'єктивності. Об'єктивні свідчення більш надійні, ніж ті свідчення, що вимагають
ретельної оцінки на вірогідність.
На достатність зібраних свідчень впливає їх кількість. Своєчасність аудиторських свідчень
залежить від моменту, до якого відносяться ці свідчення [1]. На ступінь переконливості свідчень
впливає і вірогідність, і достатність, і своєчасність. На думку вітчизняних і закордонних авторів, щоб
бути доказовою, інформація повинна бути реальною та доречною.
Метою аудитора є одержання достатнього обсягу своєчасних і надійних свідчень, що є основою
для оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. При цьому потрібно
враховувати, що необхідність достатньої обґрунтованості висновків, сформульованих аудиторами
відносно даного об'єкта аудиту повинна бути обумовлена мінімальними витратами при їх одержанні.
Також необхідно пам'ятати про релевантність - поняття, дуже близьке до значимості, тобто ця
властивість інформації, що дозволяє приймати її користувачам діючі й ефективні управлінські
рішення. Щоб стати релевантної, інформація повинна бути своєчасної і прогнозованою.
Логіка міркувань приводить до того, що інформація, зібрана і систематизована аудиторами в процесі
оцінки стану будь-якого об'єкта, у даному випадку, мова йде про систему внутрішнього контролю, є по
своїй суті різною. Слід зазначити, що необхідно підтверджувати ступінь відповідності кожного з елементів
системи визначеним критеріям. Як відомо, така інформація скоріше свідчить, ніж доводить. Розуміння
цього моменту важливо для формування методики оцінки системи внутрішнього контролю.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, дослідження питань формування
інформаційного забезпечення дозволило нам визначити етапи формування контрольної інформації,
які припускають: розрахунок потреб в інформації; установлення джерел інформації; визначення
процедур переробки інформації в процесі оцінки; реалізація результатів. Перші два етапи залежать
від змістовної характеристики об'єкта оцінки, тобто системи внутрішнього контролю. Третій компонент
відображає суть самої оцінки (критерії функціонування системи внутрішнього контролю). Четвертий
етап: ціль оцінки визначає користувачів інформації. Визначення складу та об’єму інформаційного
забезпечення, а також якісних характеристик контрольної інформації є підставою для формування
методики аудиторської оцінки системи внутрішнього контролю.
Результати наукового пошуку, викладені у даній статті, є методологічною основою для розробки
методики аудиторської оцінки системи внутрішнього контролю, формалізації її елементів.
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Анотація
Стаття відображає логіку міркування й аргументацію щодо впливу вивчення сутності
системи внутрішнього контролю на формування контрольної інформації в процесі оцінки її
функціонування. Дослідження побудоване на реалізації елементів моделювання і системного
підходу.
Ключові слова: система внутрішнього контролю, формування контрольної інформації,
моделювання, системний підхід.
Аннотация
Статья отображает логику рассуждения и аргументацию относительно влияния изучения
сущности системы внутреннего контроля на формирование контрольной информации в процессе
оценки ее функционирования. Исследование построено на реализации элементов моделирования и
системного подхода.
Ключевые слова: система внутреннего контроля, формирование контрольной
информации, моделирование, системный подход.
Annotation
The article represents logic of reasoning and argumentation in relation to influence of study of essence
of the internal checking system on forming of checking information in the process of estimation of her
functioning. Research is built on realization of elements of design and approach of the systems.
Key words: system of internal control, formation control, simulation, system approach.
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ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Постановка проблеми. Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності
виробництва є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті та більш
повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними
товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види
наявних ресурсів, особливо це стосується основних засобів. Вони виступають матеріальними
активами, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва. Для ефективного
використання основних засобів необхідно вміти правильно відображати їх в обліку та вирішувати
пов’язані з цим процесом проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе теоретичне і практичне значення щодо
проблеми ефективного використання основних засобів та їх обліку мають дослідження вітчизняних
учених:
М. Т. Білухи,
С. С. Новицької,
О. І. Коблянської,
А. В. Максименка,
Т. І. Войтенка,
Ф. Ф. Бутинця, В. Г. Швеця та інших. Одержані ними в різний час результати створюють загалом
необхідні умови для досягнення успішного виконання обліком своїх функцій відповідно до потреб всіх
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рівнів управління. Проте, незважаючи на наявність вагомих напрацювань з цих питань, проблема
досконалості обліку основних засобів залишається відкритою.
Постановка завдання. Правильна організація обліку основних засобів сприяє ефективному
використанню машин, обладнання, виробничих площ та інших засобів праці, які у своїй сукупності
утворюють виробничо-технічну базу і визначають виробничу мету господарства. В процесі поділу груп за
якими класифікуються основні засоби підприємства та вибору методів їх амортизації виникають різні за
своїм характером проблеми відображення в обліку. У зв’язку з цим, метою даного дослідження є
визначення типових для підприємства проблем з обліку основних засобів та пошуку шляхів їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основні засоби - засоби виробництва - є однією
із складових основного капіталу суб’єкта господарювання, необхідні йому для здійснення виробничогосподарської діяльності. Для виготовлення продукції підприємства повинні мати перш за все засоби
праці, оскільки саме вони є визначальним істотним елементом у процесі виробництва, вони
багаторазово беруть участь в виробничому процесі, частинами переносять свою вартість на продукт,
що створюється, не змінюючи при цьому своєї речовинно-натуральної форми. Характерною
особливістю засобів праці є те, що вони не мають тієї загальної взаємозамінюваності, яка характерна,
наприклад, для потенційної робочої сили. Тому ефективність їх різна по галузях, підприємствах,
окремих видах. Ця різниця для кожного конкретного засобу праці залежить від його технічного стану,
ступеня фізичного й морального зносу.
Підприємство, обираючи конкретну облікову політику на поточний фінансовий рік, забезпечує
організацію бухгалтерського (особливо аналітичного) обліку відповідно до показників форм річної
фінансової звітності, забезпечує використання оптимальних методів облікових робіт із метою отримання
очікуваних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства [7]. Саме для підвищення своєї
виробничої діяльності промислові підприємства постійно оновлюють засоби праці відповідно до вимог
досягнутого рівня технології виробництва, характеру й обсягу виготовлюваної продукції.
Поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним
використанням мають велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства.
Цьому має сприяти добре побудований їх облік.
Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та
розкриття інформації про них в фінансовій звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб
всіх форм власності регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні
засоби». У бухгалтерському обліку до основних засобів відносять матеріальні активи, які підприємство
утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [5].
Основні засоби підприємств і організацій незалежно від форм власності відображаються в
бухгалтерському обліку і звітності за фактичними витратами на їх придбання, перевезення,
встановлення, державну реєстрацію, які становлять їхню первісну вартість [1].
Основні засоби, які мають специфічні особливості і не підпадають під жодну з вищенаведених
груп, відображаються в обліку на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». До них відносяться
бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні
ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи [4, с. 63].
Основні засоби класифікуються за їх функціональним призначенням, галузями економічної
діяльності, речовим характером, використанням, належністю і видами. Крім того, основні засоби
групуються за галузями економічної діяльності (промисловість, сільське господарство, транспорт,
зв'язок, будівництво тощо) [2, с. 46].
Критерії визнання основних засобів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх
активів. Об’єкт основних засобів визнається активом, коли: існує ймовірність того, що підприємство
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, і його вартість
може бути достовірно визначена. Крім того, у визначенні основних засобів наведені такі критерії їх
визнання, як: матеріальність (мають матеріальну форму); призначення (утримуються з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду
іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій); термін корисного
використання (більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Додатковий критерій визнання – критерій вартості – використовується при виділенні тільки однієї
групи основних засобів: малоцінних необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 112.
Відповідно до П(С)БО 7, підприємства можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів. До основних засобів, які визнані
малоцінними, підприємства можуть застосовувати спрощені методи нарахування амортизації [9].
Недотримання вартісного критерію, встановленого для відокремлення малоцінних необоротних
матеріальних активів (МНМА) від основних засобів у обліковій політиці, прийнятій на підприємстві,
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призводить до некоректного розподілу витрат на амортизацію між періодами і тим самим
викривляються дані фінансової звітності.
Наприклад: підприємство встановило, що основні засоби вартістю менше 500 грн. відносяться до
МНМА і відображаються на рахунку 112 з нарахуванням 100% амортизації в першому місяці використання
об’єкта. Фактично частина МНМА обліковується на рахунках 104, 106 та 109. Для усунення цієї проблеми
необхідно провести перекласифікацію основних засобів та відкоригувати нараховану амортизацію:
Дт 112 Кт 10 на первісну вартість об’єктів, вартість яких менше 500 грн.
Дт 131 Кт 132 перенесена сума нарахованого зносу на відповідний субрахунок по
перекласифікованих об’єктах, вартістю менше 500 грн.
Дт 44 Кт 132 донарахувати знос по об’єктах, введених в експлуатацію у попередніх звітних
періодах.
Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 132 донарахувати знос по об’єктах, введених в експлуатацію у звітному
періоді.
Об’єкти основних засобів, які не відповідають критеріям визнання активу, мають бути списаними
з Балансу підприємства і відображатися у складі витрат періоду або на забалансовому рахунку [8].
Але час від часу виникає проблема з активами, що не відповідають критеріям визнання.
Включення у склад основних засобів активів, орендованих на умовах операційної оренди, повинно
відображатися орендарем на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за
вартістю, вказаною в угоді про оренду.
Схожа ситуація з активами, що підлягають списанню. Ті активи, що мають бути списані, тобто
використання або продаж яких не можливий, необхідно списати з балансу на витрати періоду і вони
будуть виключені зі складу основних засобів підприємства.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби поділяються на основні засоби та інші необоротні
матеріальні активи, які, в свою чергу, поділяються на окремі групи. Група основних засобів – сукупність
однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних
матеріальних активів. Рахунки в Плані рахунків відповідають класифікації основних засобів, наведеній у
П(с)БО 7. Кожній окремій групі об’єктів основних засобів відповідає один із 9 субрахунків до рахунку
«Основні засоби» та один з 7 субрахунків до рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» [8].
У практиці обліку основних засобів досить часто зустрічаються помилки, пов’язані з віднесенням
окремих основних засобів до малоцінних швидкозношуваних предметів, строк служби яких більше
одного року. Зокрема:

–підприємство обліковує такі основні засоби як запаси та списує їх вартість на витрати при
передачі в експлуатацію, а при складанні балансу включають залишок по рахунку 22 у виробничі
запаси (рядок 100);
–підприємство при передачі в експлуатацію нараховує амортизацію за обраним методом і
відображає її на рахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів». Залишок по рахунку 22
включається у рядок балансу 031 «Первісна вартість основних засобів».
Для виправлення таких помилок необхідно перевірити залишок на рахунку 22. Об’єкти, які
відповідають критеріям визнання основних засобів та знаходяться на складі, необхідно перенести на
відповідний субрахунок рахунку 15 (152 «Придбання (виготовлення) основних засобів», 153
«Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів»). Відповідно в балансі залишок
по рахунках 152 і 153 буде включатися у рядок 020 «Незавершене будівництво».
Первісна вартість основних засобів, які знаходяться в експлуатації, повинна бути перенесена на
відповідний субрахунок рахунків 10 або 11.
Передача в експлуатацію має відображатися записами: Дт 10, 11 Кт 152, 153.
Нарахування амортизації: Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 13.
Якщо знос по цих об’єктах не нараховувався, то його необхідно донарахувати згідно з обраною
обліковою політикою та вимогами П(с)БО [8].
Ще однією проблемою є те, що первинна облікова інформація про наявність, рух, капітальний
ремонт та інші операції щодо основних засобів відображається в численних спеціалізованих регістрах,
постійні реквізити яких тотожні. Це не сприяє якісному веденню обліку, збільшує трудомісткість
опрацювання та відображення інформації, створює певні труднощі у формування документообігу й
забезпеченні необхідними видами бланків [3].
В процесі виробництва основні засоби втрачають свою вартість у вигляді амортизаційних
відрахувань та переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також
окремою статтею входять до складу адміністративних та інших витрат.
Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних засобів визначено
як податковим законодавством, так і П(с)БО 7 «Основні засоби». Цим же Положенням визначено, що
об’єктом амортизації є основні засоби (окрім землі).
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В податковому обліку після набрання чинності Розділу III «Податок на прибуток підприємств»
Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI основні засоби обліковуються за новими
правилами і регулюються ст. 144-149 Податкового кодексу [6].
Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу
отримання економічних вигод від його використання, але він може переглядатися. Проте методи
мають відповідати тим, що визначені в обліковій політиці підприємства. Якщо підприємство не
дотримується обраної облікової політики, воно вводить в оману користувачів фінансової звітності.
Коли не нараховується амортизація на окремі види основних засобів: інші необоротні матеріальні
активи, бібліотечні фонди, на робочу і продуктивну худобу, порушуються вимоги пп. 22, 23, 29 П(с)БО 7,
що занижує витрати періоду та призводить до викривлення даних у фінансовій звітності. Тому необхідно
провести донарахування амортизації відповідно до методу, який зазначено в обліковій політиці і який
відповідає вимогам П(с)БО. Якщо амортизація донараховується на об’єкти, введені в експлуатацію у
попередньому звітному періоді, то таке виправлення відображається записом: Дт 44 Кт 13.
Якщо виправлення стосується звітного року і підприємство використовує 8 клас рахунків, то
робиться запис: Дт 83 Кт 13; Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 83.
У випадку, коли 8 клас рахунків не використовується: Дт 23, 91, 92, 93, 94 Кт 13.
Якщо амортизація нараховується на об’єкти, які не повинні амортизуватися - об’єкти на консервації,
об’єкти, які повинні бути списані (украдені тощо) - порушуються вимоги пп. 23, 29 П(с)БО 7. В результаті
завищуються витрати періоду, що також призводить до викривлення даних у фінансовій звітності. Для
виправлення цієї помилки на суму зайво нарахованої амортизації необхідно зменшити відповідний рахунок
витрат. Якщо амортизація нараховувалася записом Дт 91 Кт 13, і використання об’єкта було призупинено у
поточному році, то коригуючий запис буде: Дт 91 Кт 13 сторно.
Неправильне нарахування амортизації має безпосередній вплив на визначенні прибутку, що
підлягає оподаткуванню, а також накладення штрафних санкцій на підприємство із сторони
податкових органів за умов необґрунтованого завищення витрат. Тому важливо бути вкрай уважним
при виборі методу та обліку амортизації основних засобів.
Висновки з проведеного дослідження. Бухгалтерський облік основних засобів потребує
удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних
документів. Це сприятиме більш досконалому веденню обліку основних засобів, що дасть змогу
підприємствам ефективніше використовувати машини, обладнання, виробничі площі та інші засоби
праці.
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Анотація
У статті розглянуто типові проблеми обліку основних засобів як практичного, так і
методичного характеру. Запропоновано заходи для підвищення якості обліку та достовірності
відображення в обліку основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, критерії визнання, класифікація, амортизація, стандарти
бухгалтерського обліку, план рахунків.
Аннотация
В статье рассмотрены типичные проблемы учёта основных средств как практического,
так и методического характера. Предложены меры для улучшения качества и достоверности
отражения в учёте основных средств.
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Ключевые слова: основные средства, критерии признания, классификация, амортизация,
стандарты бухгалтерского учёта, план счетов.
Annotation
This article has a both practical and methodical issue, that is consider during the basic means
calculation. It was offer some measures for improving the calculation quality and authenticity of the
representation in the basic means calculation.
Key words: fixed assets, criteria for recognition, classification, depreciation, accounting standards,
chart of accounts.
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АНАЛІЗ ЗАПАСІВ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ
Постановка проблеми. Реформування системи охорони здоров’я дало можливість
впровадити платні медичні послуги у цій галузі, що є додатковим джерелом фінансування
ефективного розвитку інфраструктури, сучасних технологій у галузі охорони здоров’я, підвищення
ефективності роботи, збільшення обсягу облікових робіт, в результаті чого виникла необхідність
створення більш сучасного та потужного інструменту для контролю за раціональним, ефективним та
цільовим використання фінансових коштів.
На даний час невирішеними залишаються питання забезпечення рівних умов медичного
обслуговування населення територіальних громад, реалізації єдиних підходів до управління,
функціонування і фінансування медичних закладів різної підпорядкованості, збалансування відносин
між державним та комунальним секторами галузі, які виникають через різне забезпечення медичних
закладів препаратами, лікувальними засобами, нормами витрат на харчування та інше.
Зазначені проблеми вимагають наукового аналізу можливих інструментів, шляхів та напрямів
удосконалення організаційно-економічного механізму управління запасами бюджетної установи.
Ефективність та якість роботи медичних установ підвищується в результаті систематичного й
глибокого аналізу використання запасів. Застосування методів аналітичних досліджень сприяє
удосконаленню й підвищенню рівня управління медичними установами. Саме тому, ефективне
використання запасів на сучасному етапі розвитку економіки України – одне з найважливіших завдань
бюджетної установи, адже матеріальні запаси становлять вагому частку видатків закладів
невиробничої сфери [1, 18].
Метою діяльності бюджетних установ є досягнення передбачених кошторисами показників,
виконання поставлених програмою фінансування завдань і функцій. Діяльність таких установ здійснюють
за рахунок фінансування з державного чи місцевого бюджетів. Крім того, бюджетним установам
дозволяється здійснювати господарську діяльність: надавати платні послуги, здавати в оренду державне
майно, продавати непотрібні установі основні засоби, вести наукову роботу за господарськими
договорами, що дозволяє одержувати додаткові надходження, тобто спеціальні кошти.
Для здійснення господарської діяльності бюджетними установами використовуються запаси, які є
найбільш важливою і значною частиною оборотних активів будь-якої установи. Категорія „запаси”
широко використовується у бюджетних установах, основним продуктом діяльності яких є послуги. Під
запасами бюджетних установ розуміють засоби, які є задіяні у виробничому процесі і які забезпечують
його безперервність [3, 16].
На відміну від госпрозрахункових підприємств в бюджетних установах при використанні запасів
їх вартість не відноситься на собівартість послуг чи діяльності установи, а списується на видатки
кошторису за відповідним кодом економічної класифікації видатків (КЕКВ). При цьому використання
запасів на протязі поточного бюджетного періоду не є обов’язковим – частина їх може бути
перехідними залишками на наступний бюджетний рік з тим, щоб забезпечити її діяльність на початку
нового року. Використання запасів здійснюється тільки на передбачені статутними документами
завдання або ж у процесі надання платних послуг, що передбачені кошторисом установи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження головним чином
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націлені на проблеми організації обліку, проведення контролю та аналізу діяльності бюджетних
установ. Зокрема, проблеми обліку, контролю та аналізу функціонування установ знайшли
відображення в наукових працях багатьох українських вчених: П.Й.Атамаса, Р.Т. Джоги, Ф.Ф. Бутинця,
Г.І.Кіндрацької, С.В. Левицької, С.В.Свірко та інших [2,89].
Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що проблема пошуку
нових підходів до формування кошторисів бюджетних установ в умовах стрімких ринкових
перетворень та обмеженості фінансових ресурсів потребує подальшого науково-практичного
дослідження. В значній мірі це зумовлено трансформаційними процесами в Україні, направленими на
досягнення міжнародних стандартів економічної діяльності.
Постановка завдання. Метою даного дослідження є вивчення особливостей проведення
аналізу запасів медичних установ та розробка пропозицій і висновків щодо напрямів подальшого
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічний аналiз дає змогу виявити
взаємозалежностi мiж окремими параметрами установ, своєчасно визначити тенденцiї в розвитку
процесiв i накреслити найбільш ефективнi варіанти рішень. Аналіз на основі планової і фактичної
інформації дає кількісну та якісну оцінку змін, що відбуваються щодо заданої програми. Отже,
економічний аналіз є одним із важливих інструментів управління і повинен широко застосовуватись в
господарській практиці [6, 20].
Безпосереднім предметом аналізу є причинно-наслідкові зв’язки, які складають основу
економічних відносин, що виникають на рівні окремих бюджетних установ в процесі виконання ними
своїх функцій. В процесі проведення аналізу вивчають фактори змін у результатах господарської
діяльності медичних установ.
У даний час спостерігається ріст потреби установ в запасах, що може бути задоволена
придбанням більшої кількості матеріалів або за рахунок більш ощадливого використання наявних
ресурсів. Найбільш прийнятним і ефективним, особливо в умовах дефіциту бюджетних ресурсів, є
другий шлях, тобто ощадливе використання наявних запасів. Але при цьому варто враховувати, що
всі витрати медичних установ можна розділити на дві групи:
– витрати матеріалів, які використовуються в процесі надання послуг і які можна скоротити без
шкоди для задоволення потреби в них і підвищення якості обслуговування (канцелярські
приналежності, господарські матеріали);
– витрати, які впливають на яку-небудь сторону діяльності установи і які безпосередньо
пов’язані з підтримкою життєдіяльності людей, що одержують послуги (продукти харчування,
медикаменти й перев’язувальні засоби, що мають значну частку в загальному обсязі матеріальних
витрат) [8, 105].
Дотримання режиму економії по більшості матеріальних запасів, що використовуються в
установі, повинне бути обмежене доцільністю, раціональністю їх розподілу й використання без шкоди
якості лікування хворих.
Виживання в жорстких умовах обмеженого фінансування бюджетних установ неможливе без
реалізації економічних методів, дієвість яких стає реальною лише при глибокому й всебічному аналізі
використання наявних ресурсів. За даними бухгалтерського обліку і економічного аналізу в бюджетних
установах розкриваються факти безгосподарності у використанні запасів.
Ефективність використання запасів характеризується системою абсолютних і відносних
показників. Абсолютні показники використовуються в обліковій практиці і слугують для аналізу
абсолютних відхилень у натуральному і вартісному вимірі. Відносні показники характеризуються
насамперед оборотністю запасів. Під оборотністю запасів розуміється тривалість повного їх кругообігу
з моменту придбання до використання на потреби лікарні. Оборотність запасів характеризується
рядом взаємозалежних показників: тривалістю одного обороту в днях, кількістю оборотів за певний
період (коефіцієнт оборотності). Узагальнюючі показники дають загальну характеристику стану
фінансування установи для придбання матеріальних ресурсів та їх використання, а також визначають
вартість зайнятих в установі запасів на одне ліжко-місце (коефіцієнт завантаження).
За даними балансу можна зробити узагальнений висновок про те, який мінімальний обсяг
запасів знаходиться в лікарні для забезпечення її безперебійної діяльності. Абсолютні залишки
запасів на дату складання балансу можуть змінюватися за рахунок двох факторів: кількості і вартості.
Розрахунок впливу кількісного і вартісного факторів на зміну суми запасів кожного виду розраховують
за методом абсолютних різниць. Для визначення причин росту залишків запасів проводять їх аналіз за
однотипними групами в кількісних (натуральних) і вартісних величинах.
Однією з умов роботи лікарні є забезпеченість установи ресурсами для нормальної
безперебійної діяльності. Для оцінки забезпеченості лікарні матеріалами в процесі аналізу
насамперед визначається рівень споживання матеріальних запасів і його зміна в порівнянні з
попередніми роками. Рівень споживання запасів доцільно розраховувати як у цілому по всіх спожитих
матеріалах, так і по кожній групі окремо. Але при цьому необхідно враховувати, що по деяких видах
матеріальних цінностей, які споживаються установою для забезпечення її нормального

268

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

функціонування (господарські матеріали й канцелярські приналежності, паливно-мастильні матеріали,
тара, запасні частини) характеристику варто проводити в цілому, а не за питомими видатками, тому
що їх споживання безпосередньо не пов’язане зі зміною обсягу надаваних послуг [7, 87].
Оцінку зміни видатків запасів, а також рівня їх споживання в лікарні проводять на підставі
даних, які відображені в звіті форми № 6 ,,Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування”.
Особливістю витрат на харчування є те, що вони безпосередньо пов’язані з турботою держави про
збереження й зміцнення здоров’я людей. У медичних установах вони повинні виступати як лікувальний
засіб і бути спрямовані на відновлення здоров’я хворих. Тому в подальшому доцільно було б
проаналізувати дотримання передбачених норм видатків на харчування. Однак, враховуючи мізерні
розміри коштів, які направляються на харчування хворих потреба в такому аналізі відпадає сама по собі.
Закупівля запасів лікарнею відбувається шляхом проведення торгів (тендерів) відповідно до Закону
України ,,Про здійснення державних закупівель” № 2289-VI від 1 червня 2010 року (в редакції Закону
України від 06 вересня 2012 року № 5203 VI). Цей закон застосовується до всіх замовників та закупівель
товарів, робіт та послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови,
що вартість предмета закупівлі товару (товарів), дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень. За
результатами процедури закупівлі лікарня укладає договір, який передбачає набуття права власності на
товари за державні кошти. Саме тому однією з складових аналізу запасів є дослідження ритмічності
постачання тих чи інших матеріальних ресурсів, медикаментів, продуктів харчування і таке інше. Величина
цього показника характеризує рівень виконання договорів постачання та можливість персоналом лікарні
ефективно та своєчасно забезпечувати лікувальний процес.
Коефіцієнт ритмічності поставок розраховується за формулою:

Kp =

∑ ВП −ВП
∑ ВП
викон

невик

,

(1)
де: ВПвикон – фактичні обсяги поставок, але не більше ніж заплановано;
ВПневик – фактичні обсяги недопоставок;
ВПплан – виконання поставок за планом [7, 72].
Крім того, слід звернути увагу на те, що внаслідок збільшення постачання, з метою виконання умов
договору, в лікарні можуть утворитися залишки запасів, які за своєю специфікою не можуть зберігатися
тривалий період часу. Отримана за результатами аналізу інформація може слугувати для працівників
контролюючих органів підставою для перевірки дотримання передбачених норм видатків на харчування.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз запасів здійснюють з метою підвищення
ефективності їх використання. Величина і структура запасів повинна забезпечувати потреби медичної
установи, які знаходять відображення в обсягах фінансування. Основні критерії ефективності
використання запасів полягають у тому, що поточні запаси повинні бути мінімальні, але достатні для
успішної і безперебійної роботи медичної установи. Для цього необхідно вивчити динаміку запасів,
фактори, що визначають їх розвиток, асортиментну структуру та обіг запасів, оцінити ефективність
роботи з управління запасами та її вплив на діяльність медичного закладу.
план
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Анотація
У статті розглянуто методику проведення аналізу запасів медичних установ, які є одним із
найважливіших для забезпечення їх діяльності видом ресурсів і дають можливість установі
виконувати свої функції. Проведено аналіз впливу факторів на ефективне використання запасів.
Сформульовано висновки щодо напрямів подальшого вдосконалення.
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Ключові слова: запаси, економічний аналіз, фактори впливу, планові і фактичні показники,
медична установа, інструмент управління.
Аннотация
В статье рассмотрено методику проведения анализа запасов медицинских учреждений,
которые являются одними из важнейших для обеспечения их деятельности видом ресурсов и
дают возможность учреждению выполнять свои функции. Проведен анализ влияния факторов на
эффективное использование запасов. Сформулированы выводы относительно направлений
последующего совершенствования.
Ключевые слова: запасы, экономический анализ, факторы влияния, плановые и
фактические показатели, медицинское учреждение, инструмент управления.
Annotation
In the article is considered method of leadthrough of analysis of supplies of medical establishments,
which are one of major for providing of their activity the type of resources and enable establishment to
execute the functions. The analysis of influence of factors is conducted on the effective use of supplies.
Conclusions are formulated in relation to directions of subsequent perfection.
Key words: supplies, economic analysis, factors of influence, planned and actual indexes, medical
establishment, management instrument.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття Україна докладає багато зусиль до
інтеграції в сучасну європейську та світову співдружність. Цей факт безпосередньо пов’язаний з
необхідністю доведення до високого рівня всіх сфер економічного життя країни.
Вітчизняні підприємства перебувають на дуже складному етапі свого розвитку. Поряд з
економічною кризою, постійними змінами податкового законодавства йдуть процеси накопичення
досвіду в галузі, які формують нові антикризові форми господарювання, що вимагають від
менеджменту підприємства заходів з формування та зміцнення конкурентоспроможності в умовах
постійних змін зовнішнього середовища.
Метою обліково-аналітичного забезпечення менеджерів фірми є забезпечення управлінського
персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття поточних і
стратегічних управлінських рішень. Управління підприємством вимагає систематичної інформації про
господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані
поточного бухгалтерського обліку, що узагальнюються у фінансовій звітності, яка використовується не
тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації,
необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і економіки загалом.
Бухгалтерський облік ведуть всі підприємства, незалежно від їх форми власності. Недбалість і
неточність у системі ведення бухгалтерського обліку може завдати чималих збитків. Невід'ємними
складовими бухгалтерського обліку є великий потік первинних документів, постійне виконання
арифметичних операцій, перевірка правильності розрахунків і здійснення операцій, зіставлення даних
з інформацією на суміжних ділянках обліку тощо. Система обліку та звітності повинна ґрунтуватися на
прийнятих у світовій практиці методологічних принципах і підходах до аналітичних досліджень,
спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та
зміцнення його фінансових позицій на ринку.
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Отже, на наш погляд, основним джерелом інформаційного забезпечення у функціонуванні
підприємства є обліково-аналітична інформація. У період поглиблення ринкових відносин та
глобалізаційних процесів розширюється коло проблем, що покликані вирішувати бухгалтерський облік та
економічний аналіз. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, впровадження інноваційних
технологій та поява нових організаційних форм виробництва зумовлюють ускладнення управління
господарсько-фінансовою діяльністю підприємств, тому виникає нагальна потреба удосконалення системи
інформаційного забезпечення, яке дасть змогу підвищити якість облікової та аналітичної інформації, її
обробки та зберігання, що є необхідною умовою для ефективного управління підприємством.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем організації й методології
обліку значну увагу приділили у своїх працях вітчизняні вчені-економісти: Ф. Ф. Бутинець,
Г. Г.Кірейцев, B. C. Лень, В. Г. Лінник, М. С. Пушкар, П. Т. Саблук, В. В. Сопко, Л. К. Сук та інші.
Проте питанням структури та класифікації основних складових обліково-аналітичного
забезпечення доцільно приділити більше уваги, як системі ефективного інформаційного управління
переробними підприємствами АПК.
Постановка завдання. Основним завданням дослідження є визначення змісту і ролі обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством, методи ефективного застосування
програмного забезпечення для планування, аналізу і оптимізації фінансово-економічної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Явища реального світу і процеси, що
відбуваються у суспільному виробництві, об’єктивно відображаються за допомогою інформації, потоки
якої реально існують поряд з потоками робочої сили, матеріалів і знарядь праці.
Актуальність проблеми вдосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення
прийняття управлінських рішень з метою розв'язання економічних проблем зумовлена сучасним
станом національної економіки. Можливість використання облікової інформації суб'єктами
господарювання для задоволення різноманітних інформаційних потреб і прийняття економічних
рішень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення поставлених цілей забезпечується
якісними властивостями самої облікової інформації. Враховуючи міжнародний досвід, теоретичні
засади, стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, виділяють не тільки загальні групи
користувачів облікової інформації, а й групи конкретних економічних проблем та варіанти
оптимальних рішень, які вони можуть приймати на основі цієї облікової інформації [1].
Сутність інформаційного забезпечення управлінської діяльності формується за рахунок сукупності
інформаційних ресурсів, які сприяють ефективному проведенню процесу управління, зокрема
розробленню та реалізації управлінських рішень. Інформаційне забезпечення – це якісне інформаційне
обслуговування управлінського персоналу підприємства шляхом створення динамічної системи збору
даних, їх обробки, зберігання та перетворення на достовірну, своєчасну, точну, актуальну інформацію для
ефективного ведення процесу управління та прийняття відповідних управлінських рішень.
Для успішного управління документообігом, оперативного одержання потрібної інформації та її
обробки для прийняття рішення з потоку документації (поза залежністю від її характеристик:
фінансова, технічна, нормативно-довідкова чи управлінська) необхідна особлива система керування
документами. Ця система повинна вирішувати завдання швидкого й якісного обміну інформацією між
відділами і підрозділами підприємства, забезпечувати швидкий доступ вищої управлінської ланки до
фінансово-економічної інформації. Усе це збільшує швидкість і якість прийняття рішень у складних
економічних ситуаціях. Так само в межах цієї системи повинні використовуватися програмні продукти,
що дають змогу здійснювати планування, аналіз і оптимізацію фінансово-економічної діяльності.
Тому, інформаційно-комунікаційні системи повинні розв'язувати такі завдання: створення
(введення інформації), підтвердження, розсилання, збереження, здійснення контролю за змінами,
розподіл прав доступу окремих користувачів до конкретної інформації.
Облік та аналіз є важливими функціональними компонентами інформаційної системи
підприємства. Оперативність збирання та обробки виробничої, комерційної, фінансової та інших видів
інформації, забезпечення зацікавлених користувачів об'єктивною інформацією про фінансовий стан і
результати діяльності підприємства – основні функції обліку. Аналіз – функція, яка за допомогою
аналітичних і економіко-математичних методів досліджує наявність, структуру, динаміку економічних
показників, вивчає ефективність їх використання, розглядає вплив різних факторів на фінансовий стан
підприємства. Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації, необхідної для аналізу з метою
прийняття управлінських рішень.
Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє важливу роль в
функціонуванні системи управління підприємством, забезпечуючи взаємодію різних структурних
підрозділів та реагуючи на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища. Під системою розуміють
сукупність множин взаємопов'язаних елементів, які утворюють певну цілісність [2].
Обліково-аналітична система – це система, що ґрунтується на даних оперативного,
статистичного, фінансового і управлінського обліку, включаючи оперативні дані, і використовує для
економічного аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому обліковоаналітична система виконує збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що використовується
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для прийняття управлінських рішень на мікро- і макрорівнях. Система обліково-аналітичного
забезпечення є складовою загальної системи управління. Її суть полягає в об'єднанні облікових та
аналітичних операцій в один процес, виконання оперативного мікроаналізу, забезпеченні
безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій щодо
прийняття управлінських рішень. Загальну методологію і нормативні положення обліку і аналізу
удосконалюють для раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі.
Основними завданнями обліково-аналітичної системи підприємства є:
1) аналіз діяльності підприємства за вказаними напрямами;
2) облік господарських операцій за цільовими напрямами на базі бухгалтерського обліку з
додаванням нефінансових показників;
3) контроль за використанням матеріальних та нематеріальних ресурсів, за правильним
відображенням усіх господарських операцій на етапах планування, обліку та за достовірністю
аналітичних даних;
4) планування діяльності підприємства за її основними видами: операційної, інвестиційної,
фінансової, податкової; центрів відповідальності та підприємства загалом;
5) формування аналітичних бюджетів як джерел акумулювання планової облікової та
аналітичної інформації.
Вдосконалення інформаційної бази відповідно до потреб менеджменту є суттєвим елементом
розвитку економіки. Домінуючі підходи до формування інформаційних потоків обліково-аналітичного
спрямування поступаються місцем новому підходу, основним принципом якого є забезпечення
корисності для прийняття управлінських рішень. Відповідно в новітній економіці різко зростає цінність
інформації. Зовнішнє нестабільне оточення вимагає від підприємств розроблення складніших та
деталізованіших систем управління. Кожний етап якісного переходу до нової концепції управління
характеризується різкими змінами на макро- та мікроекономічному рівні. Еволюційне ускладнення
завдань управління та системних рішень призвели до виникнення спеціальних методичних підходів як
до організації виробничо-комерційної діяльності підприємств, так і до інформаційного супроводу
управління нею.
Зростання вимог до інформаційного забезпечення системи управлінського обліку викликане,
зокрема, постійними змінами і ускладненням зовнішнього середовища і, відповідно, умов економічної
діяльності, умов виробництва, розвитком системи розгалужених взаємозв'язків з іншими
інформаційними системами управління підприємством. Об'єктивною передумовою їх вирішення є
стрімке зростання можливостей і техніко-економічних характеристик сучасного програмного
забезпечення збору, обробки і передавання значних інформаційних масивів баз даних на основі
комп'ютеризації обліково-аналітичного процесу.
Аналіз практики діяльності українських підприємств дає підстави констатувати, що відсутність
необхідного обліково-аналітичного забезпечення призводить до того, що організації або формують
фінансові результати недостовірно, або ставляться до формування її елементів формально. Своєю
чергою, через це організаціям складно орієнтуватися у подальшому розвитку, знижується їх
конкурентоспроможність і стійкість, що зрештою може призвести до фінансової неспроможності та
банкрутства.
Визначальну роль в інформаційній системі менеджменту займає система обробки даних.
Спочатку дані вводяться в інформаційну систему. Потім вони проходять трансформацію, або процес,
що передбачає різні форми маніпулювання даними і аналізу (такі як класифікація, сортування,
підрахунок, підсумки), які трансформують дані в інформацію. Інформаційно-процесійні системи також,
як правило, використовують склад даних або їх акумулювання. Вихід даних – це звіти, документи, інші
системні кінцеві показники, які постачають необхідну інформацію для рішень і контролю виконання
поставлених завдань.
Таким чином, інформаційну систему можна визначити як набір процедур, таких як процес, збір і
переробка інформації для підтримки планування, прийняття рішень, координації і контролю, а
комунікаційна функція системи полягає у швидкому та надійному передаванні даних.
Потреби різних організаційних рівнів і функціональних сфер менеджменту задовольняють п'ять
головних типів інформаційних систем: діло-процесійні, офісно-автоматизаційні, управлінськоінформаційні, системи підтримки рішення, системи підтримки виконання рішень.
Процес формування обліково-аналітичного забезпечення, що охоплює менеджмент
підприємства, схематично відображено на рис. 1.
Отримуючи інформацію, користувачі досить часто переслідують різні цілі, тому змінюється
кількість і цінність інформації, що відповідає методологічним засадам організації фінансового та
управлінського обліку.
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Призначення
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Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення менеджменту

І – етап

ІІ – етап

Збір і
систематизація інформації
про обсяги
діяльності, про
формування і
розміщення
майна та
капіталу
підприємства,
про
результати
діяльності
тощо.

Складання
звітності

На цьому
етапі
відбувається
збір
інформації
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для
розроблення
тактичних та
стратегічних
управлінських
рішень.

Рис. 1. Етапи формування обліково-аналітичного забезпечення менеджменту
Отже, ступінь релевантності інформаційного блока для прийняття управлінських рішень
залежить від цілей окремої людини, тобто велика частина інформації використовується для
вироблення кількох управлінських рішень і кількома особами, які приймають ці рішення. Загальною
цінністю цієї частини інформації є сума значень щодо її кількості та якості в кожному рішенні, яку на
практиці визначити досить важко. Головна проблема полягає в неможливості в період збору
інформації врахувати численні аспекти використання всіх її видів.
Висновки з даного дослідження. Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту
підприємств відіграє велику роль у забезпеченні прийняття ефективних управлінських рішень, проте в
сучасних умовах господарювання вимоги і критерії до інформаційної бази обліково-аналітичної
системи істотно змінюються у зв’язку із зростанням корисності економічної інформації, якісних змін у
формах внутрішньої звітності, відборі оптимального переліку показників первинної звітності та
розрахункових показників економічної ефективності функціонування підприємств. Зростання вимог до
кількісних і якісних характеристик інформаційної бази менеджменту спонукають до перегляду
кваліфікаційних характеристик працівників обліково-аналітичних та економічних служб підприємств.
Таким чином, обліково-аналітичне забезпечення як компонент інформаційного забезпечення
управління підприємством дає змогу розв’язувати функціональні завдання управління, забезпечуючи
керівництво повною та достовірною інформацією про господарські процеси та зв'язки із зовнішнім
середовищем.
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Анотація
У статті сформовано концептуальні підходи з побудови обліково-аналітичного забезпечення
системи управління суб’єктами господарювання в умовах ринкової економіки, визначено його
основні складові та сутність обліково-аналітичної інформації з урахуванням потреб сучасного
менеджменту. Розкрито структурні елементи обліково-аналітичного забезпечення в умовах
ринку.
Ключові слова: концепція, система менеджменту, обліково-аналітичне забезпечення, функції
управління, облік, контроль.
Аннотация
В статье сформирована концептуальные подходы по построению учетно-аналитического
обеспечения системы управления субъектами хозяйствования в условиях рыночной экономики,
определены основные составляющие и сущность учетно-аналитической информации с учетом
потребностей современного менеджмента. Раскрыто структурные элементы учетноаналитического обеспечения в условиях рынка.
Ключевые слова: концепция, система менеджмента, учетно-аналитическое обеспечение,
функции управления, учет, контроль.
Annotation
The author in the article formed the conceptual approaches to build an analytical system software
management entities in a market economy, the basic components and nature of accounting and analytical
information to meet the needs of modern management. Revealed structural elements of accounting and
analytical support in the market.
Key words: conception, management system, accounting and analytical support, management
functions, accounting and control.
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ОБЛІК КОШТІВ КЛІЄНТІВ ЯК ПІДГРУНТТЯ ОЦІНКИ
БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Постановка проблеми. Однією з основних функцій банківської системи є раціональний
розподіл фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів
господарювання і населення. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах
здійснювати кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб. Необхідною умовою
досягнення зазначених цілей є залучення значних ресурсів, зокрема депозитних. Дані питання
потребують подальших досліджень, як напрямок удосконалення облікових процедур створення
депозитів та формування банківських резервів.
Банк має відображати в бухгалтерському обліку кошти клієнтів згідно загальних принципів їх
класифікації. Кошти клієнтів традиційно постають основним джерелом формування ресурсної бази будьякого банку. Вони – підґрунтя, завдяки якому, власне, і відбувається розвиток банківського бізнесу.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем обліку в банківських
установах присвячені праці вчених та фахівців: вітчизняних – Ф. Ф. Бутинця, Л. М. Кіндрацької,
М. В. Кужельного, В. Г. Лінника, А. М. Мороза, М. С. Пушкаря, В. І. Ричаківської, М. І. Савлука,
В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка, а також зарубіжних – В. Ю. Баликова, М. Вебера, К. Друрі,
Т. П. Карпової, Б. Нідлза, Т. Скоуна, Д. Хана, А. Д. Шеремета, У. Шеффера. Проте питання обліку
коштів клієнтів в банківських установах залишаються актуальними та потребують нагального
вирішення, оскільки інформація по обліку коштів клієнтів є підґрунтям оцінки банківського бізнесу та
прийняття управлінських рішень щодо політики банківської установи на перспективу.
Постановка завдання. Метою статті є визначення значимості обліку коштів клієнтів в оцінці
банківського бізнесу на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Виклад основного матеріалу дослідження. Облік коштів клієнтів ведеться у банку відповідно
інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і
використання резервів під кредитні ризики в банках України, яка затверджена Постановою Правління
НБУ 27.12.2007 №481.
Кошти клієнтів – кошти у національній валюті України, іноземній валюті або банківських металах,
що обліковуються на депозитних та поточних рахунках юридичних та фізичних осіб [3].
Cуми (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) небанківських
фінансових установ, суб'єктів господарювання та фізичних осіб, а також коштами до запитання
(вкладами) фізичних осіб, що фактично залучені та пролонговані за день банками і обліковуються на
рахунках класу 2 (розділи 26 «Кошти клієнтів банку») Плану рахунків.
Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, який відкривається Банком клієнту на договірній
основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без
зазначення такого строку під визначений процент і підлягають поверненню клієнту відповідно до
законодавства України та умов договору, у тому числі:
а) депозити суб'єктів господарювання – зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та
пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;
б) депозити небанківських фінансових установ – зазначаються суми депозитів (вкладів), що
залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652;
в) депозити фізичних осіб – зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані
банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635;
г) кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб – зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені
банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П.
Поточний рахунок – рахунок, що відкривається Банком клієнту на договірній основі для
зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів
відповідно до умов договору та вимог законодавства України [4].
Для досягнення достовірного та коректного відображення коштів у фінансовому, управлінському
та податковому обліку в Банку застосовуються наступні загальні принципи їх класифікації [2]:
1. за терміном надання/отримання коштів:

–поточні – термін надання/отримання коштів вимірюється днями або взагалі не встановлений
(кошти до запитання); в т.ч. депозити типу овернайт, надані на один операційний день без урахування
неробочих днів Банку;
–короткострокові;
–довгострокові;

2. за методом нарахування процентів:

–з простими процентами;
–зі складними процентами;

3. за способом сплати процентів:

–авансом;
–періодично;
–після закінчення строку дії договору;
4. за типом контрагента:

–кошти банківських установ – резидентів України;
–кошти банківських установ – нерезидентів України;
–кошти юридичних осіб, що не є фінансовими посередниками;
–кошти юридичних осіб, що є фінансовими посередниками;
–кошти фізичних осіб.
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Облік коштів юридичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців) здійснюється за кожним
контрагентом окремо [6].
За окремими аналітичними рахунками (субрахунками за наявності технічної можливості)
відображаються:

–сума депозиту або сума, внесена на поточний рахунок;
–нараховані проценти по депозитах;
–проценти, сплачені авансом.

Строкові депозити, які не були витребувані в день закінчення дії договору, вважаються
продовженими на умовах депозитів (вкладів) на вимогу з перенесенням коштів з рахунків для обліку
строкових депозитів (рахунки групи 263 «Строкові кошти фізичних осіб») та нарахованих процентів
(рахунки 2638) на рахунки групи 262 «Кошти на вимогу фізичних осіб» Плану рахунків.
Якщо термін дії договору строкового депозиту припадає на неробочий день, то перенесення сум
вкладу та процентів, які не були витребувані, на рахунки 262 групи здійснюється відповідно до умов
укладених договорів на наступний за ним другий робочий день.
Нарахування процентів на короткострокові та довгострокові депозити, які не були витребувані в
день закінчення дії депозитної угоди, здійснюється за ставкою, що встановлена Банком для депозитів
на вимогу, починаючи з наступного дня після закінчення дії строкової депозитної угоди (якщо інше не
передбачено умовами депозитної угоди). Проценти на вклад на вимогу нараховуються лише на суму
вкладу [5].
Нараховані Банком проценти на вклад на вимогу не збільшують суму вкладу на вимогу.
Кошти клієнтів АТ «Райфайзен Банк Аваль» узагальнено за даними статистичної звітності у
таблиці 1 [7; 8].
Таблиця 1
Кошти клієнтів АТ «Райфайзен Банк Аваль» за 2010-2011 р.
№п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4

Найменування статті
Державні та громадські організації:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Інші юридичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Фізичні особи:
Поточні рахунки
Строкові кошти
Усього коштів клієнтів

2010

2011

16439
16439
11180821
8805627
2375194
17144465
5888008
11256457
28341725

9125
9125
1260010
8521669
4078341
15026179
6098449
8927730
27635314

Відхилення 2011
р. до 2010 р, (+;-)
-7314
-7314
1419189
-283958
1703147
-2118286
210441
-2328727
-706411

Загальний обсяг коштів клієнтів банку зменшився у 2011р. на 706411 тис. грн. [8] за рахунок
поточних рахунків державних та громадських організацій та поточних рахунків строкових коштів
юридичних осіб, а також строкових коштів фізичних осіб. Натомість залишки коштів на строкових
депозитних рахунках юридичних осіб та поточних рахунках фізичних осіб зросли до 1912588 тис. грн.
Кошти клієнтів є індикатором рівня довіри населення до банків, виявляє рівень доходу
громадян, адже його зростання забезпечує збільшення коштів на заощадження. У сучасних умов існує
ряд причин, що зменшують бажання та можливості людей надати свої кошти на певний період для
примноження ресурсів банку, серед них можна виділити: низький рівень довіри населення до
банківських установ, через нестабільність банківської системи; необізнаність у депозитному механізмі
серед пересічних громадян і як наслідок страх стати жертвою певних махінацій з боку банків;
коливання валют, що збільшує ризик втрат при депозитах з іноземною валютою; недостатній рівень
доходів населення, через низькі заробітні плати, пенсії та стипендії.
Виходячи наведених вище причин можна стверджувати, що комерційним банкам важко залучати
ресурси у вигляді депозитів, щоб потім використовувати їх для нарощування обсягів споживчого
кредитування. Тому банкам потрібно розуміти, що довіру громадян важко купити, вона приходить із
роками стабільності.
Висновки з проведеного дослідження. Проведене дослідження дає змогу зробити низку
висновків.
Облік коштів клієнтів банку є важливою складовою у діяльності банку. Депозитну політику слід
розглядати як стратегію і тактику щодо залучення коштів вкладників та інших кредиторів і визначення їх
найефективніших комбінацій. Облік депозитних операцій становить значну частку у загальній сукупності
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господарських операцій банку. У частині синтетичного обліку він не потребує удосконалення, проте у
розрізі аналітичного обліку, необхідно здійснити ряд змін, що виведуть його на якісно новий рівень.
Зокрема, здійснити політику управління активами та пасивами банку, що полягає в узгодженні проведення
активних та пасивних операцій, а також у погодженні депозитної, кредитної та інших політик банку між
собою для підтримки ліквідності, стабільності, надійності та фінансової стійкості банку.
На виконання вимог постанов Правління Національного банку України №481 від 27 грудня 2007
року «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних)
операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України» [1]. Банк
здійснює роботу із застосування ефективної ставки відсотку для визначення амортизованої
собівартості фінансових інструментів, яка разом із заходами щодо вдосконалення інформаційних
технологій потребує подальшого розвитку.
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Анотація
В статті проведена класифікація обліку коштів клієнтів за 2011 рік АТ «Райффайзен Банк
Аваль». Розглянуто шляхи формування ресурсної бази банків за рахунок вкладних операцій.
Ключові слова: банки, бухгалтерський облік, кошти клієнтів, депозитні рахунки, поточні
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Аннотация
В статье проведена классификация учета средств клиентов в 2011 году АО «Райффайзен
Банк Аваль». Рассмотрены пути формирования ресурсной базы банков за счет вкладных операций.
Ключевые слова: банки, бухгалтерский учет, средства клиентов, депозитные счета,
текущие счета.
Annotation
The classification of clients' funds accounting of joint-stock company «Raiffaisen Bank Aval» in 2011 is
carried out in the paper. The article deals with the ways of formation of the resource base of banks through
deposit operations.
Key words: bank, accounting, clients’ funds, deposit accounts, current accounts.
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ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ВЕДЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Особливості функціонування установ бюджетної сфери зумовлюють
необхідність дослідження нових методологічних та організаційних підходів до ведення
бухгалтерського обліку, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до формування
інформації, необхідної для облікових та контрольних цілей. Основною проблемою реформування
обліку в бюджетних установах є відсутність єдиних підходів до розробки дієвих механізмів
удосконалення системи обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, недостатність
розробленості питання переходу на єдині методологічні засади, а також створення уніфікованого
організаційного та інформаційного забезпечення обліку. У реформуванні бухгалтерського обліку
важливим методичним підходом є використання управлінського обліку, що забезпечить адаптацію
обліку до сучасних умов господарювання установ і посилення контролю за ефективністю
використання бюджетних коштів
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над розвитком бухгалтерського обліку та контролю
виробництва працювало багато відомих вчених. Проблеми бухгалтерського обліку у бюджетних
установах розглянуті в працях відомих вітчизняних та зарубіжних економістів: С. М. Альошина,
І. А. Андреєва,
А. М. Бєлова,
Й. М. Бескида,
М. Т. Білухи,
Ф. Ф. Бутинця
Є. П. Вороніна,
П. Т. Ворончука,
О. Д. Гудзинського,
В. М. Дедкова,
Р. Т. Джоги,
К. Друрі,
А. Г. Звєрєва,
Е. П. Зубілевич, Г. Г. Кірейцева, А. М. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. Г. Лінник, Д. Міддлтона,
В. Б. Моссаковського, С. Я. Онищука, М. С. Пушкар, Роберт Н. Антоні, П. Т. Саблука, Г. В. Савицької,
В. К. Савчука, С. В. Свірко, Я. В. Соколова, В. В. Сопко, Л. К. Сук, І. Т. Ткаченко, Д. Фостер,
Ч. Т. Хорнгрен, О. О. Чечуліної, М. Г. Чумаченко, Л. С. Шатковської, В. П. Ярмоленко та ін. Однак
сьогодні потребує глибшого дослідження питання з удосконалення управлінського обліку в бюджетних
установах, як складової частини бухгалтерського обліку.
Постановка завдання. Мета статті - розглянути особливості організації управлінського обліку в
вищих навчальних закладах, спрямованого на підвищення якості освіти, необхідної для подальшого
розвитку країни.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливістю діяльності бюджетних установ є те,
що метою їх діяльності не є створення прибутку, метою їх діяльності є досягнення передбачених планами
та кошторисами показників, виконання поставлених в статуті або ж передбачених програмою
фінансування завдань і функцій. Виходячи з того, що в діяльності бюджетних установ мають місце як
бюджетне фінансування, так і власні кошти, зароблені установою, організація та ведення бухгалтерського
обліку в бюджетних установах має свої особливості. Вони полягають в тому, що необхідно вести облік та
здійснювати постійний контроль за отриманими асигнуваннями, власними надходженнями та їх
використанням відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державного
казначейства та згідно затвердженого кошторису фінансування діяльності установи.
На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на
2007–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 року № 34, а
також прийнятого Бюджетного кодексу з 1 січня 2013 року передбачається використання Положень
міжнародних (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Специфіка діяльності бюджетних установ (медицина, культура, освіта) та потреба населення в
необхідності збільшення кількості та якості їх послуг зумовили таку діяльність цих установ, як надання
платних послуг, ведення господарської діяльності в межах, визначених законодавством. Специфіка
діяльності та джерела отримання коштів зумовлюють особливості методики відображення об’єктів
обліку на бухгалтерських рахунках та структуру звітності [1, с. 3].
Вищезазначене обумовлює, що бюджетні заклади та установи мають свою вихідну ознаку,
загальні та специфічні ознаки, але різнохарактерні напрями діяльності. Тому дослідження проведене
на прикладі таких бюджетних установ, як вищі навчальні заклади (ВНЗ).
Особливістю сучасного етапу ринкових змін в сфері освіти є формування системи фінансування
ВНЗ. Основою фінансового менеджменту вищих навчальних закладів, визначеного як управління
фінансово-господарською діяльністю, є управління фінансовими та матеріальними ресурсами на
основі системи методів, форм та прийомів регулювання ринкового механізму в області фінансів з
метою підвищення конкурентоспроможності ВНЗ. Фінансовий менеджмент ВНЗ повинен
здійснюватися на основі даних управлінського та фінансового обліку [2, с. 48].
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На основі аналізу світових і вітчизняних тенденцій диверсифікації доходів вищої школи повинна
бути обґрунтована необхідність побудови багатоцільової підсистеми управлінського обліку з
урахуванням особливостей діяльності у сфері надання освітніх послуг. Система управління ВНЗ,
згідно з новою парадигмою управління, передбачає формування відповідної інформаційної системи, з
використанням даних якої управлінські рішення будуть обґрунтовані, а їх основне спрямування –
підвищення якості освіти. Таку інформацію можна отримати в процесі функціонування управлінського
обліку ВНЗ як складової системи управління. За такого підходу, управлінський облік – це частина
інформаційної системи, функціонування якої забезпечує формування релевантної інформації,
придатної для використання на всіх рівнях управління, відповідно до повноважень керівників цих
рівнів, спрямованих на підвищення якості освіти [3].
Управлінський облік повинен бути орієнтований не тільки на обліково-реєстраційні завдання,
але і на оперативний фінансовий аналіз та прогнозування. Можливість застосування цих процедур
забезпечується за рахунок застосування таких сучасних методів, як контролінг та інформаційні
технології [4, с. 182]. Дані управлінського обліку служба контролінгу ВНЗ може використовувати для
рекомендацій по розробці стратегічної політики вищого навчального закладу.
Блокова структура управлінського обліку у ВНЗ включає як системний, так і проблемний блок, у
якому окремо виділено частину з формування інформації для управління якістю освіти як пріоритетне
завдання управлінського обліку. На відміну від системного обліку, який базується на використанні
традиційних бухгалтерських прийомів і методів, проблемний блок потребує спеціального інформаційноаналітичного забезпечення. Вирішення останньої проблеми вимагає врахування витрат на такі складові
формування автоматизованих систем в бюджетній сфері як програмне й технічне забезпечення, а також
інші елементи [5]. Зважаючи на те, що у більшості бюджетних установ (особливо великих) питання
автоматизації формування інформаційних потоків з управління бюджетними коштами та усіма іншими
ресурсами практично вирішені, мова може іти про розвиток і модернізацію існуючих систем, або так
званого інформаційно-комунікативного забезпечення. Останнє, зокрема включає: програмне
забезпечення, технічне обладнання, засоби телекомунікації та допоміжну інфраструктуру [6].
Необхідність впровадження управлінського обліку у ВНЗ підтверджується змінами умов діяльності
державних вищих навчальних закладів. Суттєво на це впливає відносна свобода ухвалення рішень,
зокрема за такими позиціями: додатковий набір студентів (понад державне замовлення); обрання
партнерів по освітній та іншій діяльності; ціноутворення на освітні й інші послуги; розподіл коштів
спеціального фонду. Науково обґрунтована класифікація витрат суттєво впливає на чіткість побудови
методики обліку витрат, що виникають у процесі надання освітніх послуг. Для організації фінансового й
управлінського обліку у ВНЗ потрібно витрати класифікувати за економічним змістом (елементами і
статтями витрат). Групування витрат освітніх установ слід здійснювати за такими елементами: матеріальні
витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; інші витрати. Також є можливість
використання в освітніх установах методів обліку витрат, які застосовують у госпрозрахунковій діяльності ,
а також різних способів калькулювання робіт, послуг [7, с. 351].
Висновки з проведеного дослідження. Організаційну структуру сучасного вищого навчального
закладу слід розглядати як сукупність різних центрів відповідальності, пов’язаних лініями відповідальності,
за якими відбувається рух потоків інформації, необхідної для ухвалення рішень на всіх рівнях управління.
По суті йдеться про децентралізовану систему управління, яка базується на різному ступені фінансової
відповідальності керівників підрозділів. Перехід до системи бухгалтерського обліку ВНЗ на дві підсистеми
зумовлює необхідність формування облікової політики у 2 аспектах:
1) облікова політика в частині фінансового обліку;
2) облікова політика в частині управлінського обліку.
Ухваленню тих чи інших варіантів облікової політики для цілей управлінського обліку має
передувати процедура вибору й обґрунтування конкретних елементів управлінського обліку і варіанту
взаємозв’язку з бухгалтерським (фінансовим) обліком [8, с. 153]. Тому доцільно в наказі про облікову
політику вищого навчального закладу виділити окремо завдання служби контролінгу ВНЗ.
Складовою управлінського обліку є бюджетування, яке виконує функції центральної ланки
управлінського обліку.
Для забезпечення реєстрації та накопичення необхідної для ефективного ведення
управлінського обліку ВНЗ та згідно зі Стратегією модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007–2015 роки в частині використання Положень міжнародних (стандартів)
бухгалтерського обліку слід передбачити можливість ведення обліку витрат з використанням рахунків
9 класу «Витрати діяльності».
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Анотація
В статті розглянуто особливості організації управлінського обліку в вищих навчальних
закладах. Визначено, що сучасний етап ринкових змін в сфері освіти базується на формуванні
системи фінансування вищих навчальних закладів. Встановлено, що фінансовий менеджмент
повинен здійснюватися на основі даних управлінського та фінансового обліку
Ключові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, звітність, бюджетна установа,
вищий навчальний заклад.
Аннотация
В статье исследованы особенности организации управленческого учета в высших учебных
заведения. Определено, что современный этап рыночных изменений в сфере образования
базируется на формировании системы финансирования высших учебных заведений. Определено,
что финансовый менеджмент должен осуществляться на основе данных управленческого и
финансового учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, отчетность, бюджетное
учреждение, высшее учебное заведение.
Annotation
The article investigates the features of managerial accounting in higher education aimed. Determined,
that the current stage of market developments in the field of education is based on the formation of the
system of financing higher education. Determined that the financial management should be based on data
management and financial accounting
Key words: accounting, management accounting, reporting, budgetary institution, universities.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ
ЇХ ОБЛІКУ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Постановка проблеми. У період розвитку цінних паперів підвищується роль фінансових
інвестицій в інвестиційному механізмі, оскільки це дає можливість інвестору збільшити свої прибутки
шляхом вкладення коштів в інші суб’єкти господарювання. Тому важливе значення має точна оцінка
фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку. У зв’язку з цим сучасна система бухгалтерського
обліку висуває вимоги щодо гармонізації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій із
міжнародними стандартами фінансової звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми сутності, бухгалтерського обліку та
економічного аналізу фінансових інвестицій займають значне місце в економічних дослідженнях.
Зокрема, ці питання висвітлено у працях вітчизняних вчених І. А. Бланка, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,
В. І. Головка, А. П. Дуки, Н. П. Шморгун тощо. Але ряд проблем залишається невирішеним, особливої
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уваги серед яких потребує вирішення питань стосовно сутності, оцінки фінансових інвестицій та
відображення інформації про них у фінансовій звітності.
Постановка завдання. Метою статті є визначення сутності фінансових інвестицій та шляхів
гармонізації методів їх оцінки відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, що дасть
змогу більш достовірно та правдиво відображати інформацію про них у фінансовій звітності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичним основам визначення сутності
фінансових інвестицій у вітчизняному законодавстві та економічній науці присвячено досить багато
уваги. Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» [12], фінансовими інвестиціями є активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу
або інших вигод для інвестора. Податковий кодекс України [11] визначає фінансові інвестиції як
господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів
та / або інших фінансових інструментів. У цих визначеннях розбіжність в тому, що у бухгалтерському
визначенні об'єктом виступають активи, а у Податковому кодексі України - господарські операції. Крім
того, у Податковому кодексі України не визначено основної мети здійснення таких інвестицій.
Серед вчених-економістів немає істотних суперечностей у визначенні сутності фінансових
інвестицій. Підходи до визначення сутності фінансових інвестицій подано у табл. 1.
Таблиця 1
Визначення сутності фінансових інвестицій у науковій літературі
Автор
Бланк І. А.
[1, с. 380]
Вахрін В. І.
[2, с. 17]
Денисенко М. П.
[4, с. 143]
Дука А. П.
[5, с. 98]
Майорова Т. В.
[7, с. 221]
Шморгун Н. П.,
Головко В. І.
[16, с. 521]

Визначення фінансових інвестицій
це вкладення капіталу у різні фінансові інструменти, головним чином у цінні папери, з
метою отримання доходу.
це капітал, що вкладається у цінні папери (акції, облігації тощо).
це вкладення коштів у фінансові активи, тобто придбання суб’єктами господарювання і
приватними особами цінних паперів різних емітентів.
це вкладення капіталу (коштів чи інших ресурсів) у фінансові активи, тобто фондові та
грошові фінансові інструменти, статутні капітали юридичних осіб з метою отримання
майбутніх вигід, зокрема у вигляді прибутку (доходу), зростання вартості капіталу і / або
часткового чи повного контролю над діяльністю.
це вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, з
метою отримання прибутку (доходу) у майбутньому.
це активи, які отримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів
тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Джерело : систематизовано автором
З вище наведених визначень можна стверджувати, що, в цілому, всі ці дефініції об'єднує один
підхід - вкладення коштів у фінансові інструменти. Крім того, фінансові інвестиції розглядаються лише
з позицій інвестора. Однак таке тлумачення є неповним, оскільки фінансовою інвестицією можуть бути
не тільки фінансові інструменти (цінні папери), зокрема, придбання частки іншого підприємства. Крім
того, придбання фінансових інвестицій може здійснюватися не лише за рахунок грошей, а й за рахунок
інших активів. Тому пропонується визначити фінансові інвестиції як вкладання коштів та інших активів
у фінансові активи суб’єктів господарювання з метою їх утримання для збільшення прибутку,
зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [15] та МСБО 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка», фінансові активи - це:

–грошові кошти та їх еквіваленти;
–контракт, що дає право отримувати

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого

підприємства;

–контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на
потенційно вигідних умовах;
–інструмент власного капіталу іншого підприємства.
Досить важливим питанням є класифікація фінансових інвестицій. Їх можна класифікувати за
формую власності на інвестиційні ресурси (державні, приватні, іноземні, спільні); за характером участі
в інвестуванні (прямі, портфельні) тощо [3, с. 73]. Однак, для завдань бухгалтерського обліку найбільш
корисною буде класифікація залежно від терміну, на який вони придбаваються, відповідно до якої
фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні (рис. 1). Згідно з П(С)БО 2 «Баланс» [12],
під довгостроковими фінансовими інвестиціями слід розуміти фінансові інвестиції, які придбаваються
на період понад один рік. Натомість, поточні інвестиції - це фінансові інвестиції, які утримуються
підприємством менше одного року або можуть бути реалізовані у будь-який момент часу.
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Потребують узгодження методи оцінок довгострокових фінансових інвестицій в асоційовані та
дочірні підприємства.
Відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» [14], довгострокові фінансові інвестиції можуть
відображатися у бухгалтерському обліку за різними видами оцінки: за собівартістю, за методом участі
у капіталі, за справедливою вартістю.
Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції

Пайові (акції та інші
корпоративні права

Позикові (довгострокові
облігації)

Інвестиції, що
обліковуються за
методом участі у
капіталі

Інвестиції, що
обліковуються за
справедливою
вартістю

Поточні фінансові інвестиції

Еквіваленти
грошових коштів

Інші поточні фінансові
інвестиції

Інвестиції, що
обліковуються за
собівартістю, що
амортизується

Інвестиції в асоційовані та дочірні
підприємства
Інвестиції у спільну діяльність

Цінні папери, які котируються на фондовому
ринку

Цінні папери, які не котируються на фондовому
ринку

Рис. 1. Класифікація фінансових інвестицій
Джерело : систематизовано автором з урахуванням [14; 3, с. 73; 11, с. 33-34; 6]
Згідно з п. 4 П(С)БО 12 [14], метод собівартості використовується, коли довгострокові фінансові
інвестиції оцінюються при первісному визнанні відповідно до принципу історичної собівартості. До
собівартості фінансових інвестицій включається: ціна її придбання, комісійні винагороди, мито,
податки, збори, обов’язкові платежі та інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням
фінансових інвестицій. Ця норма не суперечить п. 4 МСБО 27 [8] «Консолідовані та окремі фінансові
звіти» (з 1 січня 2013 р. «Окремі фінансові звіти»), згідно з яким метод собівартості є методом обліку
інвестицій, за яким інвестиції оцінюють за собівартістю.
Крім того, цей метод використовується для оцінки фінансових інвестицій на дату балансу з
урахуванням зменшення корисності таких інвестицій, коли їх справедливу вартість визначити
неможливо. Відповідно до п. 17 П(С)БО 12 [14], це може трапитися у двох випадках:

–коли фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства утримуються для продажу
протягом дванадцяти місяців з дати придбання;
–за обставин, коли асоційовані та дочірні підприємства ведуть діяльність в умовах обмеження
здатності передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців.
Запропоновані шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні
підприємства подано у табл. 2.
Доцільно у П(С)БО 12 запровадити норму, яка визначить що фінансові інвестиції в асоційовані
та дочірні підприємства, які раніше класифікувались як необоротні активи, утримувані для продажу,
при припиненні дії критеріїв такої класифікації повинні обліковуватись за методом участі у капіталі. Ця
норма знайшла відображення у міжнародних стандартах фінансової звітності. Згідно з п. 37 МСБО 27
[8], інвестиції в дочірні підприємства, у спільно контрольовані суб’єкти господарювання і в асоційовані
підприємства, які не є класифікованими як такі, що утримувані для продажу, обліковуються за
собівартістю.
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Таблиця 2
Проблемні питання обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства
та шляхи їх вирішення
П(С)БО

МСФЗ

Проблемне питання

П(С)БО 12
п. 17

МСБО 27
п. 38,
МСБО 28,
п. 15

Облік фінансових інвестицій в
асоційовані підприємства, які
раніше класифікувались як
необоротні активи, утримувані
для продажу.

П(С)БО 3
п. 4

МСБО 28
п. 2

Визначення первісної вартості
фінансових інвестицій, які
оцінюються за методом участі
в капіталі.

Шляхи вирішення
Оцінка фінансових інвестицій в асоційовані та
дочірні
підприємства,
які
раніше
класифікувались
як
необоротні
активи,
утримувані для продажу, за методом участі у
капіталі при припиненні дії критеріїв такої
класифікації.
Первісне визнання фінансових інвестицій за
собівартістю.

Включати наступні випадки:

– інвестор
П(С)БО 12
п. 16

МСБО 28
п. 13

Випадки недоцільності
використання методу участі у
капіталі.

є дочірнім підприємством, яке
повністю або частково перебуває у власності
іншого підприємства;

– інструменти

власного капіталу,
купуються на відкритому ринку;

які

не

– інвестор не реєструє свої фінансових звітів
у комісії з цінних паперів.
Джерело : розроблено автором на основі П(С)БО 3 [13], П(С)БО 12 [14], МСБО 27 [8], МСБО 28 [14]

Визначення собівартості довгострокових фінансових інвестицій під час первісного визнання
залежить від шляху їх придбання, якими, відповідно до П(С)БО 12, є придбання:

–за грошові кошти;
–в обмін на цінні папери власної емісії, де первісною вартістю інвестицій є справедлива вартість

переданих цінних паперів;

–в обмін на інші активи, де первісною вартістю фінансових інвестицій буде справедлива
вартість переданих активів.
Згідно з п. 8 П(С)БО 12 [14], фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються
підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі у капіталі) на дату балансу
відображаються за справедливою вартістю.
На дату балансу фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства згідно з п. 16 П(С)БО
12 [14] обліковуються за методом участі в капіталі. Відповідно до п. 4 П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати» [13], метод участі в капіталі визначено як метод обліку фінансових інвестицій, згідно з
яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або
зменшення частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Однак у даному визначенні
нічого не сказано про первісну оцінку фінансових інвестицій. Натомість, у МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані підприємства» [9] визначено, що метод участі в капіталі є методом обліку, згідно з яким
інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки інвестора
в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Тому у вітчизняних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку було б доречним у визначенні методу участі в капіталі наголосити на
первісному визнанні інвестицій за собівартістю.
Використання цього методу у вітчизняних П(С)БО можна пояснити тим, що згідно з п. 17 МСБО
28 [9] визнання доходу на основі отриманих дивідендів може не бути адекватною оцінкою доходу,
одержаного інвестором на інвестицію в асоційоване підприємство, оскільки отримані дивіденди
можуть мати незначне відношення до результатів діяльності асоційованого підприємства. Однак
інвестор має суттєвий вплив на асоційоване підприємство, що дає йому право на частку в результатах
діяльності асоційованого підприємства і, внаслідок цього, прибуток на свою інвестицію.
Також у П(С)БО 12 варто розширити випадки, коли використання методу участі в капіталі є
недоцільним, які визначені у МСБО 28 [9]. До таких випадків варто включити наступні:
–інвестор є дочірнім підприємством, яке перебуває у повній власності, або є дочірнім
підприємством, яке перебуває у частковій власності іншого суб’єкта господарювання, і його інші
власники, включаючи тих, хто за інших обставин не має права голосу, були поінформовані про те, що
інвестор не застосовує метод участі в капіталі;
–довгострокові боргові інструменти або інструменти власного капіталу інвестора не продаються
та не купуються на відкритому ринку;
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–інвестор не реєстрував і не знаходиться в процесі реєстрації своїх фінансових звітів у комісії з
цінних паперів або іншій регуляторній організації з метою випуску інструментів будь-якого класу на
відкритий ринок.
Норми П(С)БО 12 не суперечать вимогам МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах» [10] в
обліку спільної діяльності з утворенням юридичної особи, оскільки в цьому випадку, відповідно до
МСБО 31, має використовуватися метод участі в капіталі. Однак, згідно з МСБО 31 [10], контролюючий
учасник (інвестор у спільне підприємство) може використовувати метод пропорційної консолідації.
Так, відповідно до п. 3 МСБО 31, пропорційна консолідація - це метод обліку і звітності, згідно з яким
частка контролюючого учасника в кожному з активів, зобов’язань, доходів і витрат спільно
контрольованого суб’єкта господарювання об’єднується на постатейній основі з подібними статтями у
фінансових звітах контролюючого учасника або відображається як окрема стаття у фінансових звітах
контролюючого учасника. Згідно з п. 19 П(С)БО 12, такий метод фінансових інвестицій
використовується для обліку спільної діяльності без створення юридичної особи.
У разі володіння борговими інвестиціями, зокрема, довгостроковими облігаціями, для їх оцінки на
дату балансу застосовується метод оцінки за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій, що
визначено п. 10 П(С)БО 12. Сутність цього методу полягає в тому, що різниця між собівартістю та вартістю
погашення фінансової інвестиції амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати її
погашення за методом ефективної ставки відсотка, за яким сума амортизації премії або дисконту
визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки
відсотка та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток.
У зв’язку із наслідками світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. та постійними
загрозами нових криз Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності опублікувала нові
стандарти: МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» [17], МСФЗ 11 «Договір про спільну
діяльність» [18] та МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших підприємствах» [19]. Ці
стандарти повинні набрати чинності з 1 січня 2013 року. Це у подальшому може вплинути й на
розвиток вітчизняної системи бухгалтерського обліку. Тому у табл. 3 пропонуються шляхи щодо
удосконалення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій відповідно до нових міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Таблиця 3
Шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій на основі гармонізації з МСФЗ 10 та
МСФЗ 11
Джерело

Проблемне питання

П(С)БО 12
п. 4

Визначення ознак контролю.

П(С)БО 12
п. 4

Визначення ознак суттєвої
діяльності за умови
відсутності можливості
визнання прав голосу.

П(С)БО 12
п. 4

Нове бачення сутності
спільного контролю.

Шляхи вирішення
Визначення ситуації, коли інвестор контролює об’єкт контролю
(коли інвестор має права на змінну суму повернення на
інвестицію, обумовлену його участю в об’єкті інвестування, й
здатний впливати на цю суму повернення).
Надати детальний перелік ознак суттєвої діяльності, а також
надати право суб'єкту господарювання визначати на власний
розсуд такі ознаки, обґрунтовуючи це у примітках до фінансової
звітності.
Спільний контроль - обумовлене договором спільне здійснення
контролю, яке має місце лише у випадках, коли прийняття
рішень щодо суттєвої діяльності потребує одноголосної згоди
сторін, які здійснюють його.

Джерело : розроблено автором на основі П(С)БО 12 [14], МСФЗ 10 [17], МСФЗ 11 [18]
МСФЗ 10 [17] замінює положення МСБО 27 [8], які стосуються складання консолідованої фінансової
звітності, що суттєво впливає на відображення інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.
МСФЗ 10 [17] не визначає змін у процедурі самої консолідації, проте вводить нове визначення поняття
«контроль», а це, у свою чергу, визначає, які підприємства потрібно консолідувати у балансі материнської
компанії. Згідно з МСФЗ 10 [17], інвестор контролює об’єкт інвестування, якщо він має права на змінну суму
повернення на інвестицію (або несе пов’язані з нею ризики), обумовлену його участю в об’єкті
інвестування, й здатний впливати на цю суму повернення. Прикладом таких сум повернення можуть бути
дивіденди та інші суми розподілу економічної вигоди (відсотки за борговими цінними паперами) та зміни
вартості самих інвестицій. У більшості випадків, визнанням контролю слугують права на голосування (для
акціонерних товариств). Якщо ж визначення прав голосу неможливе, то постає питання аналізу суттєвої
діяльності, тобто визнання, яка із сторін (за наявності двох і більше партнерів) має повноваження на
управління об’єктом інвестування, тобто можливістю управління суттєвою діяльністю. Такі повноваження
можуть виникати за наявності наступних прав:

–права на голосування;
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–потенційні права на голосування (наприклад, опціони);
–право призначення вищого керівного персоналу;
–права на прийняття важливих економічних рішень щодо об'єкту інвестування.

Однак, у МСФЗ 10 [17] виникає проблема визначення суттєвої діяльності. Наприклад, у випадку,
коли підприємству важко виділити, що є більш вагомим - розробка нового виробу чи його просування.
Тому у МСФЗ 10 [17] варто більш детально і конструктивно розглянути питання визначення суттєвої
діяльності. Також МСФЗ 10 [17] істотно відрізняється від МСБО 27 [8] щодо визначення облікової
одиниці, для якої здійснюється аналіз наявності контролю. Зокрема, відповідно до МСФЗ 10 такою
обліковою одиницею може бути весь об’єкт інвестування або його окрема частина. Натомість, МСБО
27 визначає облікову одиницю як цілісний об'єкт інвестування.
Для гармонізації вітчизняного обліку довгострокових фінансових інвестицій пропонується до п. 4
П(С)БО 12 ввести нове поняття контролю, яке регламентується МСФЗ 10, та визначити ознаки суттєвої
діяльності підприємства. Також у П(С)БО 12 пропонується визначити облікову одиницю, для якої потрібно
проводити аналіз наявності контролю, весь суб'єкт господарювання або окрему його частину.
Відповідно до МСФЗ 10 [17], інвестор робить висновок про те, чи наявний контроль за об’єктом
інвестицій. Якщо, відповідно до МСФЗ 10 [17], на якому ґрунтується судження про контроль, інвестор
не має такого контролю над об’єктом інвестування, то потрібно прийняти до уваги норми МСФЗ 11
«Договір про спільну діяльність» [18] та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» [9], щоб
встановити, чи суб’єкт господарювання володіє над об’єктом інвестування спільним контролем чи
суттєвим впливом відповідно.
Сфера використання МСФЗ 11 [18] є такою ж, як й МСБО 31 «Участь у спільній діяльності» [10].
У МСФЗ 11 визначено нове тлумачення «спільного контролю», під яким розуміється обумовлене
договором спільне здійснення контролю, яке має місце лише у випадках, коли прийняття рішень щодо
суттєвої діяльності потребує одноголосної згоди сторін, які здійснюють спільний контроль. Відповідно
до МСФЗ 11 спільний контроль містить наступні ознаки:

–обумовлене договором спільне здійснення контролю, яке складене у письмовій формі;
–контроль та суттєва діяльність (МСФЗ 10 описує, яким чином потрібно визначити

чи
підприємство має контроль над іншим суб'єктом господарювання, і як ідентифікувати суттєву
діяльність);

–існування одноголосної згоди, коли сторони згідно з договором володіють спільним контролем
і жодна із сторін не здійснює контролю в односторонньому порядку [18].
Для вітчизняної практики обліку також є досить важливим правильне визначення суттєвого
контролю. Тому пропонується у п. 4 П(С)БО 12 визначити спільний контроль як розподіл контролю за
господарською діяльністю відповідно до письмової угоди, згідно з якою сторони володіють ним і жодна
із сторін не може здійснювати контроль одноосібно.
Згідно з МСФЗ 11, договір про спільну діяльність може бути двох типів: спільні операції та
спільні підприємства. Натомість, МСБО 31 визначав три таких типи: спільні активи, спільні операції,
спільні підприємства. Відповідно до нової методики МСФЗ, спільні активи та спільні операції
об’єднуються в одну категорію й будуть обліковуватись за нормами МСБО 31: учасник спільної
діяльності визнаватиме свої активи, зобов'язання, доходи, витрати відносно власної долі у спільних
активах, зобов'язаннях, доходах та витратах. Раніше, відповідно до МСБО 31, для обліку спільно
контрольованих підприємств використовувався метод пропорційної участі. Але з набуттям чинності
МСФЗ 11 сторони, які мають спільний контроль, повинні будуть використовувати метод участі у
капіталі. Це зумовить істотні зміни у відображенні інформації у фінансовій звітності. В результаті
інвестиція у спільне підприємство буде визначатися окремим рядком у балансі, пропорційна частка у
прибутку та зміни у капіталі - у звіті про фінансові результати.
Крім того, з 1 січня 2013 року набирає чинності МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки
участі в інших підприємствах» [19]. В цілому, цей стандарт містить положення, які були визначені
раніше в МСБО 27, МСБО 28, МСБО 31. Основною ж метою МСФЗ 12 є забезпечення відображення
інформації у фінансовій звітності, що дозволить користувачам оцінити характер часток участі в інших
підприємствах та ризики, пов’язані з цим, а також, вплив таких часток участі на фінансовий стан,
фінансові потоки тощо. Одним із нововведень є те, що інвестор у своїй звітності повинен описувати
власні судження щодо наявності контролю або суттєвої діяльності щодо об’єкту інвестування, а також
визначенні типу договору щодо спільної діяльності. Також істотно розширюються вимоги щодо
надання материнською компанією інформації про дочірні та асоційовані підприємства, зокрема,
характер і розмір ризиків, пов’язаний з такими фінансовими інвестиціями.
Висновки з проведеного дослідження. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій потребує
удосконалення в методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-нормативних
документів. Також потрібно враховувати норми нових міжнародних стандартів фінансової звітності, які
покликані прозоріше відображати інформацію у фінансовій звітності. Тому, запропоновані шляхи
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удосконалення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій дозволять гармонізувати вітчизняний
бухгалтерський облік і зменшити невідповідності та проблемні питання обліку фінансових інвестицій.
Бібліографічний список
1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : [учеб. пособ.] / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и
доп.]. - К. : Эльга, Ника-Центр, 2007. - 653 с.
2. Вахрин П. И. Инвестиции : [учебник] / П. И. Вахрин. – М. : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и Ко», 2002. – 384 с.
3. Воробець Т. І. Економічна сутність фінансового інвестування на фондовому ринку України /
Т. І. Воробець // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиціїї. - 2011. - № 2. - С. 72-77.
4. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності : [підруч.] / М. П. Денисенко. – К. : Алерта,
2003. – 338 с.
5. Дука А. П. Теорія і практика інвестиційної діяльності. Інвестування : [навч. посіб.] / А. П. Дука.
– [2-е вид.]. - К. : Каравела, 2008. - 432 с.
6. Коблянська О. І. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / О. І. Коблянська. – [2-ге вид., випр. та
доп.]. - К. : Знання, 2007. - 471 с. - (Вища освіта XXI століття).
7. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : [підруч.] / Т. В. Майорова. – К. : ЦУЛ, 2003. – 375 с.
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 «Консолідована та окрема фінансова
звітність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Участь у спільній діяльності»
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
11. Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою України від 2 грудня 2010 року №
2756 − VI, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зі змінами та
доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року № 91, зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зі змінами та доповненнями
[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
16. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : [навч. посіб.] / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. - К. : ЦНЛ,
2006. - 528 с.
17. IFRS 10 «Consolidated Financial Statements» [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
18. IFRS 11 «Joint Arrangements» [Електронний ресурс]. - Режим доступу
:
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
19. IFRS 12 «Disclosure of Interests in Other Entities» [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
Анотація
У статті розглянуто сутність фінансових інвестицій. Запропоновано шляхи удосконалення
бухгалтерського обліку фінансових інвестицій шляхом гармонізації з міжнародними стандартами
фінансової звітності. Розкрито основні зміни міжнародних стандартів фінансової звітності, які
можуть вплинути на вітчизняні (стандарти) бухгалтерського обліку фінансових інвестицій.
Ключові слова: фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, контроль, спільне
підприємство, оцінка.
Аннотация
В статье рассматривается сущность финансовых инвестиций. Предложены пути
совершенствования бухгалтерского учета финансовых инвестиций путем гармонизации с
международными стандартами финансовой отчетности. Раскрыты основные изменения
международных стандартов финансовой отчетности, которые могут повлиять на
отечественные (стандарты) бухгалтерского учета по учету финансовых инвестиций.
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Ключевые слова: финансовые инвестиции, долгосрочные финансовые инвестиции,
контроль, совместное предприятие, оценка.
Annotation
This article covers the essence of financial investments. The ways of improving accounting for
financial investments have been researched and suggested. Harmonization of accounting for financial
investments have been especially emphasized. Some IFRS’s changes of accounting for financial
investments have been researched.
Key words: financial investments, long-term financial investments, control of an investee, joint
venture, value.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ПРАВ
ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ) У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Постановка проблеми. Особливість сучасного стану аграрної сфери України полягає у
превалюванні сектора господарств населення, який охоплює дрібнобізнесові та практично натуральні
й майже немеханізовані господарства, що є ознакою доіндустріального розвитку сільського
господарства. Як свідчить практика, це фермерські господарства, приватні підприємства та інші
недержавні підприємства (крім господарських товариств і кооперативів), частка яких у 2011 році в
структурі агроформувань у Київській області становила 85,9% [20]. Повноваження стосовно землі є
обмеженими, а обмеження зумовлені саме необхідністю забезпечення умов збереження й підвищення
родючості. Тому постає необхідность відшкодування вкладень у землю при переході її до іншого
землекористувача, що потребує відокремленого обліку й ідентифікації цих витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переваги концентрації сільськогосподарського
виробництва обґрунтували класики теорії кооперації О. В. Чаянов та М. І. Туган-Барановський.
Наприклад, М. І. Туган-Барановський писав, «що поділ великих маєтків між численними дрібними
виробниками сам по собі, незалежно від будь-яких інших умов, має тенденцію знижувати
продуктивність» [21, с. 229]. Облік земель сільськогосподарського призначення є об'єктом досліджень
Кірейцева Г. Г. [14; 15] Кучеренко Т. Є. [17].
Сучасні українські економісти-аграрії А. М. Андрущенко, В. В. Гончаренко, Ф. В. Горбонос,
Г. А. Горленко, О. М. Демченко, В. В. Зіновчук, В. К. Збарський, М. Й. Малік [1; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 18] теж
вбачають у кооперативному русі позитивні тенденції розвитку аграрної економіки. Наприклад, на
думку В. К. Збарського, «колективне володіння забезпечує працюючому на землі більшу частку
вигоди, ніж приватне, а його праця є більш енергійною, ніж праця найманого робітника, який цілком не
має особистої вигоди у справі» [10]. Саме кооперація дає можливість за рахунок зниження
трансакційних витрат збалансувати інтереси різних учасників і суспільства.
Проте, сьогодні відсутнє чітке юридичне формулювання поняття «оренда земель
сільськогосподарського призначення», що призводить до заборгованості з орендної плати. Також
залишається актуальним питання розроблення методичного забезпечення для відображення в обліку
показників оренди земель сільськогосподарського призначення.
Постановка завдання. Завданням статті є дослідження питання відображення в обліку
показників оренди землі. Це дасть змогу своєчасно приймати управлінські рішення щодо підтримання
якісного стану земель.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розмір господарства тісно пов’язаний з
концентрацією виробництва. У високорозвинутих країнах законодавством заборонено подрібнення
сільськогосподарської землі нижче відповідної межі. Застереження щодо подрібнення фермерських
господарств передбачено в законодавстві більшості країн ЄС. Так, згідно з конституцією Італії розміри
мінімально рентабельної земельної ділянки визначено 50 або 100 га. Якщо провести порівняння, то в
Київській області середній розмір земельного паю дорівнює 5,3 га. Тенденцією в розвитку сільського
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господарства, наприклад у США, є різке збільшення кількості великих товарних ферм. Концентрація
виробництва є об’єктивним процесом, законом економічного життя.
Науковці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» обґрунтували
раціональні розміри фермерських господарств основних спеціалізацій. Так, оптимальним розміром
господарства зернового і зерно-буряківничого напрямів спеціалізації визначено 300-400 га.
Встановлено також, що при розмірі фермерського господарства 55 га сільськогосподарських угідь
тваринництво у них буде збитковим.
Для нашої країни залишається традиційний і випробуваний у світі шлях до економічного
прогресу – через концентрацію капіталу. Концентрація капіталу може здійснюватися шляхом
об’єднання підприємств, тобто злиття, приєднання, через викуп та інші форми, шляхом реорганізації
існуючих господарських формувань (рис. 1)
.
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Рис. 1. Шляхи реструктуризації підприємств з метою концентрації капіталу
Джерело : розроблено автором
Поділяємо позицію В. П. Немчука [19] щодо необхідності на законодавчому рівні врахування
галузевих особливостей корпорації саме в аграрній сфері, що, відповідно, може бути основою
вдосконалення методики інформаційного забезпечення реалізації інтересів власників у системі
бухгалтерського обліку.
Земельний кодекс України [11] чітко визначає, що земля є основним національним багатством,
яке перебуває під особливою охороною держави (ст. 1). Відсутність коштів, уособлення процесів
землеволодіння і землекористування (у Київській області станом на 2011 р. близько 90% приватних
земель орендувалося [20], здебільшого це короткострокова оренда), послаблення державного
контролю за раціональним використанням земель призвели до того, що значно збільшилися площі
деградованих земель. Більшість нових орендарів землі, які не проживають у селах і не займаються
безпосередньо сільським господарством, намагаються одержати врожай без внесення добрив. У разі
неодержання запланованого обсягу продукції ділянки землі взагалі залишають не обробленими.
Щодо землі як об’єкта власності є необхідним розглядати реалізацію власності саме стосовно
окремих прав. Нами зроблено спробу проаналізувати особливості специфікації та реалізації прав
власності на землю, як ресурс сільськогосподарського виробництва, і відповідно на організацію
фінансового обліку земельних відносин. Вважаємо за доцільне розглянути існуючі концепції
земельних відносин у контексті аналізу економічної сутності реалізації відносин власності.
У табл. 1. наведено розподіл прав суб’єктів власності згідно із ст. 14 Конституції України [16] та
Цивільного і Земельного кодексів України [11; 22], які передбачають право приватної власності на
землю (земельні паї) та їх передачу в оренду.
У Земельному кодексі України [11] пріоритетною формою власності визначено приватну
власність на землю фізичних осіб і громадян – власників земельних паїв, які залучені до приватних
підприємств.
Особливість сфери сільськогосподарського виробництва полягає в тому, що основним ресурсом
виробництва є земля, яка завдяки родючості активно впливає на виробничий процес, стаючи при цьому
найважливішим матеріальним фактором. Згідно з висловлюванням К. Маркса, «… земля є саме тим
елементом, на якому повинно здійснюватись виробництво ..., вона входить до процесу виробництва в
якості однієї з умов виробництва …, земля слугує фактором виробництва відомої споживчої вартості,
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відомого матеріального продукту, наприклад, пшениці». Як матеріальна основа розвитку аграрної сфери,
неоціненне багатство, земля, представлена сільськогосподарськими угіддями, є глобальним фактором
виробництва, базою для органічного поєднання решти виробничих ресурсів.
Таблиця 1
Розподіл прав власності на земельні паї (згідно із ст. 14 Конституції України та
Цивільного і Земельного кодексів України)
Суб’єкти права власності
Повноваження

Право володіння
Право користування
Право розпорядження
Право на прибуток (дохід)
Право на захист
Право суверена
Право на перехід речі у спадщину
або за заповітом
Право на безстроковість
Право на заборону шкідливого
використання
Право на відповідальність
Право на залишковий характер

Громадяни
(фізичні
особи)

Юридичні
особи

Держава
(органи
державної
влади)

Територіальні
громади (органи
місцевого самоврядування)

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Джерело : систематизовано автором за даними [11; 16; 22]
Щодо землі, як об’єкта власності, в суспільстві тривають дискусії. Основним питанням, що не
знаходить однозначної відповіді, є право приватної власності на землю. На противагу курсу аграрних
реформ на формування ринку землі деякі науковці вважають таку орієнтацію помилковою.
Власник або співвласники майна можуть передати свої майнові паї як у вигляді необоротних та
оборотних активів, так і фінансових активів (грошових коштів, цінних паперів), до статутного або
пайового фонду будь-якого сільськогосподарського підприємства, у тому числі й правонаступника
КСП. Таким чином, вони стають власниками або співвласниками корпорації, чи членами кооперативу.
Кількість осіб, які використовують свої майнові паї за таким варіантом, у 2011 р. в Київській області
становила 4,3 % від загальної кількості осіб, які одержали майнові паї. Кореспонденція рахунків з
відображення внесення майнових паїв до статутного капіталу нового агроформування відображена в
табл. 2. За умови внесення майнового паю та трудової участі в сільськогосподарському виробничому
кооперативі, особа стає членом кооперативу. У бухгалтерському обліку кооперативу пайовий капітал
має бути відображено по рахунку 41 «Пайовий капітал». В результаті обстеження виявлено неточності
у відображені в обліку пайового капіталу, що є типовими. В результаті такого перерозподілу за
власниками в структурі сільськогосподарських угідь в Київській області в 2011 році переважали
господарській товариства (42%) та фермерські господарства (29%) (рис. 2).

Рис. 2. Структура сільськогосподарських угідь у Київській області за
землекористувачами, 2011 р.
Джерело : розроблено автором за даними [20]
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Так, поширеною є помилкове відображення капіталу кооперативу по рахунку 40 «Статутний
капітал». Капітал кооперативу складається з «Неподільного фонду» рахунок 411, на якому необхідно
обліковувати вступні внески (в розмірі, визначеному статутом) у кореспонденції з рахунками грошових
коштів, та «Пайового капіталу» рахунок 412, де відображають майнові внески до пайового капіталу в
кореспонденції з дебетом відповідних рахунків (табл. 2). На нашу думку, це суперечить чинному
законодавству та економічній сутності у формі права користування зокрема землею.
Таблиця 2
Відображення в обліку внесків до статутного та пайового капіталів
Кореспонденція рахунків

Зміст господарської операції

№

Облік внесків до статутного капіталу
Відображено заборгованість учасників товариства по внесках до
1
статутного капіталу
2
Відображено погашення заборгованості по внесках до статутного
капіталу:
необоротними активами
матеріальними цінностями
Облік внесків до пайового капіталу
1
Формування неподільного фонду грошовими коштами
2
Відображено погашення заборгованості по внесках до пайового
капіталу:
необоротними активами
матеріальними цінностями
грошовими коштами

дебет

кредит

46

40

10, 11, 12
20, 22

46
46

30, 31

411

10, 11, 12
20, 22
30, 31

412
412
412

Джерело : розроблено автором за матеріалами [13]
Іншим шляхом використання будь-якого майнового паю є продаж згідно з договором купівліпродажу, який передбачає передачу прав власності (табл. 3).
Таблиця 3
Облік розрахунків за договором купівлі-продажу майнових паїв у частині оборотних
коштів
Зміст операції
Нараховано довгострокову заборгованість за угодою
купівлі-продажу майнових паїв у частині оборотних
коштів
Нараховано щорічних платежів
Нараховано плату за користування (товарний кредит)
Утримано податок з доходів фізичних осіб

Кореспонденція рахунків
дебет
20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні
та швидкозношувані предмети»,
27 «Продукція сільськогосподарського
виробництва»
55 «Інші довгострокові зобов’язання»
23.1 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»
685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»

кредит
55 «Інші довгострокові
зобов’язання»
685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»
685 «Розрахунки з іншими
кредиторами»
641 «Розрахунки за
податками»

Джерело : розроблено автором за матеріалами [13]

Кількості таких договорів законодавством не встановлено, такі угоди не реєструються.
Окремо може бути зазначений відсоток від вартості майна, який має сплатити підприємство
власнику (співвласникам) за відстрочення кінцевого терміну розрахунку. При паюванні майнові паї
виділялись як у частині основних засобів, так і в частині обігових коштів (оборотних засобів), що в
подальшому спричинило певні ускладнення, тому що в оренду такі засоби не передаються. Отже,
викуп майнових паїв у частині обігових коштів є обґрунтованим. Умови викупу – це розстрочка
платежу, але в більшості випадків ні відсотки з товарного кредиту, ні орендну плату не враховують.
Іншим варіантом є обмін майнового паю на інше майно, для чого складається договір міни. Цей
вид використання майнового паю застосовується при обміні господарством-правонаступником
майнових паїв із власником або співвласниками поступово на вироблену продукцію чи послуги.
Щодо передачі власником або співвласниками майна у подарунок, то це безоплатна передача у
власність майна іншій особі. В цьому разі сторонам слід укласти договір дарування, який не
передбачає відповідну компенсацію за безоплатно передане майно, до якого додається акт
приймання-передачі або накладна.
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У спадщину майно передається як за заповітом (за наявності заздалегідь написаного заповіту),
так і без заповіту (майновий пай переходить до близьких родичів померлого). Якщо в цей час майно
перебуває у статутному (пайовому) капіталі агроформування, то спадкоємець або стає учасником
(членом) підприємства або виходить з підприємства. Якщо ж майновий пай знаходиться в оренді, то
переукладається договір оренди зі спадкоємцем – новим власником майнового паю.
Негативним моментом цього процесу є недостатня інформованість власників щодо потенційної
варіативності реалізації ними прав, а також невідпрацьованість методик адекватного відображення в
бухгалтерському обліку господарюючих суб’єктів цих процесів. На підставі узагальнення результатів
анкетного обстеження, проведеного в Київській області, зроблено висновок, що деякі колишні працівники
КСП (65% респондентів), які отримали земельний пай, не знають, що вони є власниками і майнового паю.
Паювання дало можливість колишнім членам КСП реалізувати свої повноваження на майнові
паї за власним вибором, що передбачено чинним законодавством (рис. 3).
Особа, яка отримала майновий пай, має право

отримати індивідуально або
разом із членами своєї сім’ї з
метою

індивідуального
(спільного) користування

об’єднати свій майновий пай з паями
інших співвласників, отримати майно
в натурі у спільну часткову власність з
метою

передати майновий пай

фінансові активи
(грошові кошти)

у спадщину

товарного

у позику

на демонтаж
як внесок
до статутного
(пайового)
фонду
новоствореного
агроформування

подарунок

в

умовах

продаж, іноді на

на зберігання

в безоплатне
користування
в обмін

в оренду

оборотні засоби

обєкти
незавершеного

основні засоби

Рис. 3. Варіанти реалізації повноважень власників майнових паїв
Джерело : розроблено автором за матеріалами [2]
В Україні розроблено та прийнято законодавчі акти стосовно впровадження екологічних програм
у виробничу діяльність господарств, такі як Земельний кодекс України [11], Закон України «Про
державний контроль за використанням та охороною земель» [7], Закон України «Про екологічний
аудит» [9]. Так, з точки зору програм раціонального використання земельних ресурсів має бути
передбачено проведення моніторингу діяльності підприємств. Моніторинг є системою регулярних
спостережень у просторі та часі, що дає інформацію про стан навколишнього природного середовища

291

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

з метою оцінки попереднього, теперішнього та прогнозу майбутніх його параметрів, які мають важливе
значення для людини. Основним інструментом моніторингової діяльності у сфері земельних ресурсів
є, на наш погляд, «Екологічний паспорт поля». Однак поки що такий документ не розроблено. В ньому
мають бути відображені аналіз стану водних ресурсів, повітряного басейну та інформація щодо
земельних ресурсів: площа, яку займає підприємство під будівлі та споруди основного й допоміжного
виробництва; складування відходів виробництва з урахуванням їх характеристик; показники
рекультивації порушених земель; дані хімічного та фізичного стану ґрунту; дані санітарно-гігієнічного
стану за категоріями забрудненості, показники внесення добрив під сільськогосподарські культури.
Із загальної площі ріллі площа еродованих земель зрослана 10,7% в середньому по області.
Також з погіршенням водно-фізичних якостей ґрунту суттєво змінюються і його хімічні параметри, а
саме вміст гумусу і мікроелементів (азоту, фосфору, калію). Техногенні впливи на ґрунт і ерозійні
процеси спричиняють зниження вмісту гумусу, що, у свою чергу, визначає механічну
водонепроникність, а також зниження рухомих форм азоту, фосфору та калію в ґрунті.
Технологічний регламент використання сільськогосподарських угідь правомірно розглядати як
необхідний регулятор земельних відносин у нових умовах господарювання підприємств. На нашу
думку, повноваження власників стосовно різних об’єктів повинні мати неоднаковий рівень реалізації. З
точки зору національних стратегічних інтересів необхідно обмежити правомочності, зокрема право
розпорядження саме стосовно такого об’єкта власності як земля. Необхідним є запровадження
державного контролю цільового характеру використання земельних ресурсів і відповідальності
власників за збереження їх якості. Відповідно вважаємо за доцільне запровадження в межах
екологічного аудиту ведення «Екологічного паспорта поля».
Висновки з проведеного дослідження. На прикладі Київської області можна зробити
висновок, що в аграрному секторі України переважають тенденції деконцентрації, у шість разів
збільшилась кількість сільськогосподарських підприємств (замість 498 великих сільськогосподарських
підприємств утворено 3138 нових, переважно дрібних господарств). У багатьох країнах світу питома
вага приватної власності невпинно скорочується, тобто переважає колективна організаційна форма з
персоніфікованою власністю. Проте Україна запозичує досвід, який давно вже втратив значення в
економічно розвинених країнах.
Земельне законодавство має забезпечити узгодження інтересів суб’єктів господарювання і
суспільства. У цьому зв’язку безсумнівним є те, що повноваження стосовно землі є обмеженими, а
обмеження зумовлені саме необхідністю забезпечення умов збереження й підвищення родючості.
Відповідно, на нашу думку, виваженою є позиція щодо необхідності відшкодування вкладень у землю при
переході її до іншого землекористувача, що потребує відокремленого обліку й ідентифікації цих витрат.
Результати дослідження дають підставу стверджувати, що до принципово важливих
нереалізованих складових аграрної політики належить забезпечення дієвого контролю за
раціональним використанням сільськогосподарських угідь, сприяння збереженню і підвищенню
родючості, незалежно від того, хто є їх власником і користувачем. Крім того, необхідно розробити
програму щодо збереження і підвищення родючості землі.
Проблемам обліку землі та земельних відносин сучасні науковці приділяють достатньо уваги.
Дискутуються питання щодо грошової оцінки землі, відображення витрат, пов’язаних з поліпшенням
земельних угідь, але в обліковій практиці земля та земельні відносини практично не знаходять
відображення. Це зумовлено тим, що форми землекористування, які були притаманні адміністративнокомандній системі, не потребували бухгалтерського обліку і, відповідно, не знаходили відображення в
балансі підприємств, саме тому, що земля не була власністю господарюючих суб’єктів. Облік землі
здійснювали державні служби в державній земельній книзі. Цей облік забезпечував технологічною
інформацією та здійснювався в натуральному виразі. Діюча система обліку землі в умовах наявності
різних власників, їх руху, а також залучення землі до об’єктів купівлі-продажу зумовлює необхідність
відпрацювання системи обліку власної землі громадян і суб’єктів господарювання. Умовою цивілізованого
землекористування є розробка системи обліку відносин власності з приводу земельних відносин з метою
реалізації контролю та охорони прав власників землі та контролю її використання. Проблемними є питання
узгодження обліку землі та земельних відносин власниками землі – суб’єктами підприємницької діяльності,
юридичними особами та землі, що знаходиться у приватній власності без створення юридичної особи.
Вимоги щодо оцінки й обліку земельних ресурсів мають бути однаковими.
Удосконалення регулювання земельних відносин зумовлює необхідність кардинального поліпшення
інформаційної бази щодо земельних ресурсів, стовідсоткового забезпечення громадян та юридичних осіб
необхідними правовстановлюючими документами на землю. У процесі проведення реформи цю базу
втрачено. На території області, району, селищної, сільської ради немає відповідних землевпорядних,
планово-картографічних, ґрунтових, землеоцінних, екологічних матеріалів. З червня 2003 року прийнято
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» [8], згідно з яким
здійснення державного контролю покладено на Держкомзем України, в його складі створено Державну
інспекцію з контролю за використанням і охороною земель зі статусом урядового органу.
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За такими ознаками, як продуктивність і ефективність, модель аграрної економіки України
істотно поступається розвиненим країнам. Певною мірою, на нашу думку, це пояснюється низьким
рівнем концентрації виробництва, що безпосередньо пов’язано з рівнем концентрації капіталу.
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Анотація
Висвітлено сучасний стан обліку прав власності на земельні частки (паї) і
сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано проведення обліку прав власності з метою
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фіксування й отримання інформації про якісний стан грунтів, адже тільки повноправний власник
зацікавлений в підтриманні показників якісного стану земель.
Ключові слова: земельна частка (пай), право власності на землю, контроль за раціональним
використанням сільськогосподарських угідь.
Аннотация
Отражено современное состояние учета прав собственности на земельные доли (паи) и
сельскохозяйственных предприятиях. Обоснованно проведения учета прав собственности с
целью фиксирования и получения информации о качественном состоянии почв, ведь только
полноправный владелец заинтересован в поддержании показателей качественного состояния
земель.
Ключевые слова: земельная доля (пай), право собственности на землю, контроль за
рациональным использованием сельскохозяйственных угодий.
Annotation
The current state of registration of ownership rights for land shares and agricultural enterprises is
reflected. The necessity of property rights registartion in order to define and obtain information on the
qualitative state of soils is proved due to the fact that only the rightful owner is interested in maintaining the
quality of land.
Key words: land share, land ownership, control over the rational use of agricultural land.
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ВНУТРІШНИЙ АУДИТ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Діяльність підприємств в сучасних умовах, яка пов’язана з деякою
законодавчою невизначеністю відносно майбутнього та перспектив їх подальшого розвитку,
супроводжується різноманітними ризиками. Перед керівниками підприємств постають задачі
прогнозування, оцінки ризиків та створення ефективної системи управління. Дедалі спостерігається
зростання ролі внутрішнього аудиту, правильне застосування якого може підвищити ефективність
діяльності компанії. В цих умовах актуальною стає проблема розкриття поняття внутрішнього аудиту
та визначення його ролі в управлінні господарською діяльністю підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема впровадження системи внутрішнього
аудиту розглянута у наукових працях багатьох вчених, серед яких такі, як Гушко С. В. [1],
Немченко В. П. [5], Пантелєєв В. П. [6], Рудницький В. С. [7], Усач Б. Ф. [8] та ін. Відзначаючи вагомі
результати наукових розробок перелічених авторів, слід зазначити, що низка теоретико-методичних
питань щодо визначення внутрішнього аудиту та його значимості в управлінні дотепер потребує на
подальше вивчення.
Постановка завдання. Метою статі є розкриття змісту внутрішнього аудиту, розгляд його
видів, з’ясування відмінностей від зовнішнього, а також визначення напрямів вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба у створенні внутрішнього аудиту в
Україні виникає на великих підприємствах з різними видами діяльності, зі складною розгалуженою
структурою i великою кількістю територіально віддалених філій, дочірніх підпорядкованих
підприємств. Робота фахівців внутрішнього аудиту в цьому напрямі полягає, насамперед, в уніфікації i
стандартизації облікових процесів для правильного формування зведеної чи консолідованої
зовнішньої i, перш за все, внутрішньої звітності [1].
Внутрішній аудит представляє собою вид незалежної діяльності, який проводиться на окремому
підприємстві з метою встановлення фактичного стану справ суб’єкта господарювання і пошуку
ефективних рішень існуючих проблем. Зазначимо, що внутрішній аудит, ні в якому разі, не слід
сприймати як альтернативу зовнішньому, оскільки він має суттєві відмінні риси (табл. 1).
Якщо порівняти внутрішній і зовнішній аудит, то виявиться, що відрізняються вони не лише
суб'єктами. Так, зовнішній аудит є незалежним, в той час як внутрішній - підконтрольний власнику
підприємства. А тому і користувачі інформації будуть різними [6]. Якщо власників підприємства та
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управлінців влаштовує інформація, надана службою внутрішнього аудиту, то зовнішні користувачі
(інвестори, кредитори, державні органи тощо) мають довіру до звітності підприємства, засвідченої
висновком зовнішнього, тобто незалежного аудитора [4]. Таким чином, ефективний внутрішній аудит
може знизити витрати компанії на зовнішній, але не може скасувати необхідність зовнішнього аудиту
для компанії.
Таблиця 1
Відмінні риси внутрішнього аудиту від зовнішнього
Внутрішній аудит

Зовнішній аудит

Об’єкт аудиту

Визначається керівництвом

Фінансово-бухгалтерська звітність

Мета аудиту
Користувачі
(замовники)

Підвищення ефективності діяльності компанії

Визначається керівництвом
Зовнішні: потенційні інвестори, кредитори тощо.
Внутрішні: власники.

Специфіка
Звітність
Характер діяльності
Організація служби

Власники, менеджмент всіх рівнів
Дає оцінку економічної обґрунтованості
управлінських рішень з метою запобігання
розвитку подій, які перешкоджають ефективний
розвиток підприємства
Звітність перед керівництвом
Виконавча діяльність
Окрема служба внутрішнього аудиту або в
складі іншого структурного підрозділу

Фокусується на операціях та подіях, які можуть
матеріально вплинути на фінансову звітність
компанії
Звітність перед замовником
Підприємницька діяльність
Аудиторська фірма або аудитор,
зареєстрований як фізична особа (підприємець)
Визначається керівництвом аудиторської фірми
або аудитором самостійно

Організація роботи
аудитора
Виконання функцій
управління
Суб’єкти аудиту

Виконує

Не виконує

Штатні працівники підприємства

Регламентація аудиту

Регламентується керівництвом підприємства

Незалежні аудитори
Регламентується ЗУ «Про аудиторську
діяльність», міжнародними стандартами аудиту

Виконання конкретних завдань керівництва

Оскільки аудит організовується на підприємстві з урахуванням специфіки його діяльності та
мети проведення, то розрізняють наступні види внутрішнього аудиту:

– аудит фінансової звітності;
– аудит на відповідність вимогам;
– операційний аудит.

Аудит фінансової звітності - традиційний вид аудиту, він передбачає оцінку достовірності
фінансової інформації підприємства. Критеріями оцінки виступають існуючі принципи та положення
бухгалтерського обліку [5]. Внутрішній аудитор перевіряє дотримання на підприємстві вимог щодо
ведення обліку та складання фінансової звітності. Аудит фінансової звітності поділяється на:

– плановий (регламентований), який проводиться в межах затвердженого плану роботи;
– позаплановий (ініціативний), який здійснюється на вимогу власника, керівника підприємства.

Аудит на відповідність вимогам визначає, чи дотримуються на підприємстві вимоги законів,
договорів, правил, норм тощо [2]. Він поділяється на два підвиди:

– аудит на відповідність принципам, який включає процедури аудиторського контролю з точки
зору дотримання (виконання) апаратом управління підприємством вимог законів та нормативних актів;
– аудит на відповідність доцільності, який включає процедури аудиторського контролю діяльності
посадових осіб підприємства на предмет раціональності, обґрунтованості та корисності їх діяльності.
Операційний аудит (управлінський аудит, аудит господарської діяльності) передбачає вивчення
аудиторами будь-якої частини процедур та операцій суб'єкта господарювання з метою оцінки їх
продуктивності та ефективності і формулювання рекомендацій щодо економічного використання ресурсів,
досягнення поставлених цілей [7]. Під операційним аудитом розуміють супутні послуги. Він включає:
– функціональний аудит систем виробництва, управління та контролю;
– організаційно-технічний аудит систем виробництва та управління;
– всебічний аудит систем виробництва і управління.

Внутрішньому аудиту притаманна висока гнучкість, здатність до виправлення помилок і
вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства. Саме завдяки цим властивостям
внутрішній аудит має значний потенціал для подальшого розвитку. Однак в Україні сьогодні лише
невелика кількість керівників розуміє необхідність та корисність запровадження на своїх підприємствах
системи внутрішнього аудиту [3]. Причини такого становлення полягають в тому, що внутрішній аудит є
відносно новим видом діяльності, а тому поки що бракує кваліфікованих аудиторів; до підприємств не
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застосовуються фінансові санкції через відсутність системи внутрішнього аудиту; утримання у штаті
фахівців-аудиторів із високим рівнем заробітної плати збільшує витрати підприємства [8].
Таким чином, до основних напрямів вдосконалення системи внутрішнього аудиту на
підприємстві слід віднести:

–розробку та впровадження нормативів внутрішнього аудиту;
–нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту в Україні;
–професійну підготовку фахівців з внутрішнього аудиту;
–методологічне визначення основних принципів внутрішнього аудиту;
–розробку основних завдань з питань автоматизації внутрішнього аудиту;
–розробку оптимальної методики з проблем професійної етики аудиторів;
–ефективне управління внутрішнім аудитом.

Висновки з проведеного дослідження. Ефективність роботи підприємства багато в чому
залежить від впровадження і правильної організації системи внутрішнього аудиту. Головні переваги
внутрішнього аудиту полягають у наступному: незначні витрати підприємства на його проведення
порівняно із зовнішнім аудитом, можливість використання послуг внутрішнього аудиту в будь-який
момент часу; глибокі знання фахівцями з внутрішнього аудиту ситуації на підприємстві, стилю роботи
та управління, політики та культури; залучення через аудиторів для проведення контролю
висококваліфікованих спеціалістів підрозділів підприємства; гарантії постійного дотримання вимог
законодавства, стимулювання впровадження прогресивних нововведень тощо.
Таким чином, приходимо до висновку, що внутрішній аудит - організована в інтересах власників і
регламентована внутрішніми документами система контролю над дотриманням установленого
порядку ведення бухгалтерського обліку й надійності функціонування системи внутрішнього контролю.
Незважаючи на проблемні питання, що стосуються проведення внутрішнього аудиту, саме даному
виду контролю властива максимальна гнучкість, здатність швидкого виправлення помилок та
удосконалення фінансово-господарської діяльності підприємства на рівні самого суб’єкта
господарювання. Саме завдяки цим властивостям внутрішній аудит представляє цінність для
подальшого економічного розвитку підприємства.
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Анотація
В статті розкрито зміст та види внутрішнього аудиту, з’ясована його відмінність від
зовнішнього. Визначені напрями вдосконалення системи внутрішнього аудиту на підприємствах
України.
Ключові слова: підприємства, аудит, внутрішній аудит, зовнішній аудит. прибутковість.
Аннотация
В статье раскрыты смысл и виды внутреннего аудита, определено его отличие от внешнего.
Определены пути совершенствования системы внутреннего аудита на предприятиях Украины.
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Annotation
Sense and types of internal audit is exposed in the article, his difference is certain from external. The
ways of perfection of the system of internal audit are also certain on the enterprises of Ukraine.
Кey words: enterprises, audit, internal audit, external audi, profitability.

296

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

УДК 657.6:657.412.7
Ремига С.П.,
старший викладач кафедри обліку і аудиту,
Запорізький національний технічний університет

СИСТЕМА АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку пенсійного забезпечення майбутніх
пенсіонерів система аудиторського контролю суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
повинна забезпечувати всебічність, динамічність і гнучкість (беручи до уваги складність пенсійних
схем) з метою забезпечення захисту інтересів бенефіціаріїв пенсійних фондів, стійкості пенсійних
фондів та стабільності економіки в цілому. Ця система контролю не повинна, однак, надмірно
обтяжувати фінансові ринки, пенсійні фонди та роботодавців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії, методології та
методів функціонування сучасних пенсійних систем загалом та діяльності недержавних пенсійних
фондів (далі – НПФ) зокрема, здійснено багатьма вітчизняними вченими, серед яких: Є. Григоренко,
В. Ємець, Д. Котляр, Г. Кравчук, Л. Кривенко, Д. Лєонов, Е. Лібанова, І. Новікова, М. Свердел,
Р. Сіржук, Ю. Смоляр, А. Федоренко, В. Яценко, О. Ярошенко. Високо оцінюючи наукові напрацювання
вітчизняних і зарубіжних вчених з проблематики, що досліджується, слід зауважити, що поза увагою як
науковців, так і практиків залишилося науково-методичне обґрунтування формування ефективного
механізму аудиторського контролю, визначення його елементів з точки зору впливу на діяльність
суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення. Зазначені обставини зумовили вибір дослідження,
визначили його об’єкт, предмет, мету і завдання.
Постановка завдання. Об'єктом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають
у процесі аудиторського контролю недержавного пенсійного забезпечення.
Предметом дослідження є науково-методичне забезпечення механізму ефективного
аудиторського контролю за діяльністю суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення.
Мета даної статті - визначити систему аудиторського контролю та виявити чинники, які будуть
сприяти покращенню діяльності загальної системи недержавного пенсійного забезпечення, згідно
загальних вимог, які покладені на аудит.
Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно ст. 2 Закону України «Про недержавне
пенсійне забезпечення», система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина
системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі
фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних
накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат [7].
Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є: недержавні пенсійні фонди, страхові
організації, які уклали договори страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику
настання інвалідності або смерті учасника фонду, банківські установи, які уклали договори про
відкриття пенсійних депозитних рахунків, вкладники та учасники пенсійних фондів, учасники
накопичувальної системи пенсійного страхування, вкладники пенсійних депозитних рахунків, учасники
недержавного пенсійного забезпечення, засновники пенсійних фондів, роботодавці, платники
корпоративних пенсійних фондів, саморегульовані організації суб'єктів, які надають послуги у сфері
недержавного пенсійного забезпечення, органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного
пенсійного забезпечення, адміністратори пенсійних фондів, компанії з управління активами, зберігачі,
аудитори, особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону [7].
Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами, - страховими
організаціями, банківськими установами
Ст. 5 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» регламентує аудиторські
перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення [7].
Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній з
управління активами, зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері
недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше, ніж один раз на рік за рахунок
юридичних осіб, що перевіряються.
Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню [7].
Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської
діяльності і займається виключно наданням аудиторських послуг згідно із законодавством.
Аудиторська перевірка проводиться згідно із законодавством на підставі договору, який
укладається між аудитором та юридичною особою, що перевіряється [7].
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Водночас законодавством передбачені такі обмеження, як, один і той же аудитор не може
провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги одному й тому ж пенсійному
фонду. Аудитор не може проводити перевірку суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та
вищезазначених юридичних осіб, якщо він або його засновник (засновники) володіють часткою (паєм,
акціями) у статутному капіталі цих суб'єктів (юридичних осіб) або їх засновника (засновників).
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
встановлює вимоги до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб - суб'єктів недержавного
пенсійного забезпечення.
При поданні річної звітності національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, і Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністратор і
компанія з управління активами обов'язково додають до зазначеної звітності копію аудиторського
висновку встановленого зразка.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Національний банк України і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в межах своєї
компетенції мають право організувати перевірку діяльності пенсійного фонду, адміністратора, компанії
з управління активами, зберігача, страхової організації та банківської установи, що надають послуги у
сфері недержавного пенсійного забезпечення, самостійно або із залученням аудитора. Оплата таких
перевірок не може здійснюватися за рахунок особи, що перевіряється.
Аудит повинен здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570
«Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти
вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень [1].
При проведенні аудиторського контролю необхідно застосовувати такі методичні прийоми такі, як
розрахунково-економічні дослідження документів за формою та змістом, зустрічну перевірку документів,
взаємний контроль операцій, розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів, групування даних,
добутих у процесі дослідження - хронологічне, систематизоване і хронологічно-систематизоване [5].
Аудиторський висновок повинен дотримуватися норм та вимог згідно Законів України «Про
аудиторську діяльність» (3125-12), «Про цінні папери та фондовий ринок» (3480-IV), «Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні» (448/96-ВР), «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» (2664-3), «Про недержавне пенсійне забезпечення» (1057-15),
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (996-14), а також до вимог «Положення про
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного
забезпечення», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг № 1100 від 22.06.2004р. із змінами.
Порядок проведення та процедури аудиторської перевірки недержавного пенсійного фонду аудитором
плануються відповідно до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за
наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного
фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів», які затверджені спільним рішенням
Національної комісії, яка здійснює регулювання ринків фінансових послуг та Аудиторської Палати України
(Розпорядження Держфінпослуг № 5203 від 27.12.2005 р. у редакції Розпорядження № 6338 від 19.10.2006
р.). Відповідно до цього рішення, аудиту підлягає річна фінансова звітність НПФ та річна фінансова
звітність адміністратора НПФ, а також звітність, перелік якої затверджений національним регулятором [4].
Отримання достатніх та прийнятних аудиторські доказів здійснюється на підставі таких документів:
1. Установчі документи.
2. Реєстраційні документи.
3. Форми фінансової звітності за рік: баланс (Форма №1) станом на кінець року, звіт про
фінансові результати (Форма №2) за рік, звіт про рух грошових коштів за рік (Форма №3), звіт про
власний капітал за рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за рік (Форма №5).
4. Форми спеціальної звітності за рік: загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
(Форма НПФ-1), звітні дані про активи недержавного пенсійного фонду (Форма НПФ-2), звітні дані про
використання активів недержавного пенсійного фонду (Форма НПФ-3), звітні дані персоніфікованого
обліку учасників недержавного пенсійного фонду (Форма НПФ-4), звітні дані про реалізацію пенсійної
схеми № 1 (Форма НПФ-5), Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних
пенсійних фондів для пенсійної схеми № 2 (Форма № НПФ-6), звітні дані про учасників недержавного
пенсійного фонду за віковою категорією (Форма НПФ-7), звіт про склад та структуру активів
недержавного пенсійного фонду (Форма НПФ-8), довідка про чисту вартість активів та чисту вартість
одиниці пенсійних внесків недержавного пенсійного фонду.
5. Журнал господарських операцій за рік.
6. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за рік.
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7. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність фонду.
Метою аудиту річної звітності НПФ є висловлення аудитором незалежної думки про її
достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО, внутрішнім
положенням НПФ. Конкретизуючи мету аудиту пенсійних фондів, можливо зазначити, що вона є
отримання аудитором впевненості в тому, що відповідають законодавчим та нормативним вимогам:
процедури ведення бухгалтерського обліку, порядок формування індивідуальних пенсійних рахунків
учасників недержавного пенсійного забезпечення, здійснення виплат недержавних пенсій учасникам
або спадкоємцям, операції з інвестування грошових коштів, процес розподілу прибутку між
учасниками, - інформація бухгалтерської та спеціальної звітності.
Аудиторській перевірці підлягають: документація щодо законності створення та реєстрації НПФ;
документація щодо правомочності діяльності адміністратора НПФ; процедури бухгалтерського обліку
(НПФ) та адміністратора, процедури персоніфікованого обліку, інвестиційна діяльність та її
відповідність нормативам і інвестиційній декларації; механізм розподілу прибутку від інвестування
активів пенсійного фонду; витрати недержавного пенсійного фонду та їх відповідність вимогам
законодавства; правильність розрахунку кількість одиниць пенсійних внесків; повнота здійснених
пенсійних виплат; звітність [2].
Підтвердження правомочності діяльності недержавного пенсійного фонду та осіб, які здійснюють
адміністрування, управління активами НПФ та виконують функцію зберігача аудитор отримує в процесі
ознайомлення з статутними, реєстраційними документами, договорами, укладеними Радою фонду. В
аудиторському висновку розкривається основні відомості про НПФ та його адміністратора.
Аудит пенсійний внесків та пенсійних виплат передбачає підтвердження своєчасності
зарахування перерахованих внесків учаснику пенсійного фонду, зарахування на індивідуальний
пенсійний рахунок відповідної суми інвестиційного доходу, заробленого на суму пенсійного внеску,
здійснення пенсійних виплат у встановлений договором строк [8].
Для реалізації завдань аудиту пенсійних внесків та пенсійних виплат аудитор використовує пенсійні
схеми фонду, систему персоніфікованого обліку фонду, укладені угоди з вкладниками та учасниками
фонду, виписки з поточного рахунку фонду, баланс, звіт про фінансові результати, звітність за формами:
НПФ-4 «Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду», НПФ-5 «Звітні
дані про реалізацію пенсійної схеми» [3]. Обсяг пенсійних внесків, зафіксований на індивідуальному
пенсійному рахунку учасника по коду 01, повинен відповідати сумі пенсійних перерахувань здійснених
вкладником на користь такого учасника. Пенсійні внески та зароблений прибуток є власністю учасників
фонду та повинен відображатися в повному обсязі, як власний капітал фонду, цей факт потребує
перевірки та в разі відповідності підтверджується аудитором [6].
Для перевірки витрат, здійснених за рахунок пенсійних активів, аудитор повинен враховувати
законодавчо встановлений їх перелік. До витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного
забезпечення, належать витрати: на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду, на оплату
послуг з управління його активами, на оплату послуг зберігача, з проведення планових аудиторських
перевірок пенсійного фонду, із здійснення операцій з пенсійними активами, які надаються третіми
особами, інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного
забезпечення, заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат
пенсійного фонду. Перевіряючи правильність здійсненої оплати послуг компаніям, котрі обслуговують
пенсійний фонд, аудитор повинен враховувати законодавчі обмеження їх граничного розміру,
встановленими національними регуляторами.
Контроль за дотриманням граничного розміру витрат, здійснює адміністратор пенсійного фонду.
У разі перевищення протягом року граничного розміру витрат, адміністратор пенсійного фонду
зобов’язаний повідомити про це раду пенсійного фонду для вжиття заходів щодо усунення виявлених
порушень.
Обов’язковому контролю підлягають операції по сплату пені адміністратором НПФ. Це пов’язано
з тем, що сплата пені адміністратором здійснюється за його власний рахунок, а не за рахунок
пенсійного фонду.
Висновки з проведеного дослідження. В системі гарантій збереження заощаджень громадян
на майбутнє пенсійне забезпечення в Україні зовнішній аудиторський контроль суб’єктів недержавного
забезпечення обумовлений широким колом чинників. На законодавчому рівні створена жорстка
система гарантій захисту інтересів учасників недержавного пенсійного забезпечення, яка
контролюється Національною комісією, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг в Україні.
Таким чином, система аудиторського контролю суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
є головною частинної державного контролю за діяльністю та розвитком цього сегменту пенсійного
забезпечення в Україні. Ця система базується на особливому процесі адміністрування та управління
суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення, який відображається в особливості їх
документообігу, облікового процесу та звітності.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВНО-ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ФОРМУВАНЬ В АПК:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
Постановка проблеми. Організація агропромислового виробництва на основі кооперації та
інтеграції має пріоритетне значення для сільськогосподарського виробництва різних країн світу, розвиток
економіки яких ґрунтується на консолідації та взаємодії можливостей різних груп товаровиробників,
галузей і сфер господарювання, тобто на принципах внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації.
Діяльність сільськогосподарських товаровиробників у розвинутих країнах базується (з урахуванням
національних особливостей) на різних формах і типах кооперації - як горизонтальної (коли об'єднуються
суб'єкти інтеграції одній ієрархічній горизонталі), так і вертикальної (коли відбувається об'єднання ланок
господарювання різних ієрархічних рівнів, наприклад, від виробництва сировини до збуту кінцевої
продукції). При цьому в економічному плані виграють саме ті підприємства та їх об'єднання, які більш
широко і системно використовують принципи та переваги кооперації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку інтеграції та кооперації в АПК
присвяченні наукові праці сучасних вчених-економістів, серед яких: В. Андрійчук, І. Буробкин,
В. Гончаренко, В. Горбонос, О. Гудзинський, В. Зіновчук, О. Крисальний, І. Лукінов, П. Макаренко,
М. Малік, Л. Мельник, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, О. Онищенко, Н. Павленчик, О. Радіонова,
П. Саблук, О. Савченко, І. Ушачов, М. Хорунжий, І. Червен, Г. Черевко, В. Яценко та ін. Проте, цілий
ряд проблем, пов’язаних з досліджуваними явищами, все ж залишається невирішеним.
Постановка завдання. Мета статті - здійснити узагальнення світового досвіду інтеграційних
процесів в агропромисловому комплексі та в Україні і запропонувати заходи по прискоренню
створення кооперативно-інтеграційних формувань, використовуючи досвід провідних країн світу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід розвитку кооперації в зарубіжних країнах
свідчить про те, що інтегровані структури, які об'єднують у своєму складі різні ланки (від виробництва
сільськогосподарської продукції до її реалізації кінцевим споживачам), є більш ефективними і
пристосованими до умов ринкової економіки, характеризуються великою різноманітністю в організаційноправових формах, складом учасників, видів діяльності, форм власності. Економічно розвинені країни
здійснили потужний технологічний прорив на якісно новий рівень виробництва і споживання
продовольства завдяки кооперації, спеціалізації і концентрації виробництва великих і дрібних
фермерських господарств. Всебічна кооперація як по горизонталі, так і по вертикалі забезпечила глибокі
структурні зрушення та організаційно-господарські зміни в усьому агропромисловому комплексі. Це, в свою
чергу, послужило основою для істотного підвищення темпів зростання продуктивності праці, значної
економії трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів сільськогосподарського виробництва.
Практика розвитку інтеграційних процесів в зарубіжних країнах показує, що основним напрямком
розвитку кооперативних форм господарювання є ініціювання їх створення переробними підприємствами і
збутовими компаніями на основі використання контрактів різного терміну дії, так як вони концентрують на
своїх потужностях переробку основної частки сировини і реалізацію кінцевої продукції агропромислового
комплексу. Крім того, статус підприємства-інтегратора стимулює переробників більш активно брати участь
у технічному переозброєнні сільськогосподарських підприємств, оптимізації їх структури виробництва з
урахуванням потреб усього агропромислового інтеграційного об'єднання.
Управління в зарубіжних агропромислових формуваннях здійснюється відповідно до їх
організаційних форм. При цьому враховувався той факт, що інтеграція розвивається тут. як правило,
на взаємовигідній добровільній основі і служить фактором покращення організації та управління
виробництвом, зміцнення позицій на ринках збуту, підвищення можливості впровадження нової
техніки і технології, зменшення виробничо-фінансового ризику і т. п. [1, c. 124].
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Наприклад, в США основними видами інтеграційних структур є: партнерства,
сільськогосподарські корпорації, кооперативи.
Партнерства - об'єднання з правами юридичної особи. Внеском у формування їх власності є
капітал і праця учасників партнерства, які несуть солідарну відповідальність за діяльність об'єднання,
в тому числі і особистим майном. За нашою оцінкою, розвиток партнерства обумовлено прагненням
великих корпорацій збільшити інвестиції, розширити можливості управління в складі однієї фірми
сільськогосподарської, промислової та торговельною діяльністю, а також отримання податкових пільг.
За термінологією США, корпораціями називають будь-які акціонерні компанії. Дослідження
показують, що вони, складаючи менше 4% від загальної кількості сільськогосподарських підприємств,
виробляють майже 30% всіх овочів і фруктів, 50% продуктів тепличного господарства, майже четверть
м'яса великої рогатої худоби. При цьому в східних штатах агропромислові корпорації складають від 25
до 31% всіх корпорацій, а на заході країни ними використовується майже 20% сільськогосподарських
угідь [2, c. 56]. Аналіз практики функціонування корпорацій в США показує, що це найбільш ефективна
форма організації сільськогосподарського виробництва. Такий висновок підтверджується і відомим
американським економістом Дж. Гейлбрейтом, який назвав корпорації єдино можливою і
перспективною формою господарювання в аграрному секторі Америки [3, c. 156].
Аналіз показує, що через постачальницько-збутові кооперативи фермерами поставляється до
20% основних засобів і реалізується майже 30% сільськогосподарської продукції. При цьому
фермерські кооперативи володіють власністю майже у 30% комбікормових заводів. Вони звільняються
від податків, якщо більше 50% обсягу збутової і понад 85% постачальницької діяльності припадає на
частку членів кооперативу.
За нашою оцінкою, значимість даної форми господарювання полягає в тому, що капітал
кооперативу формується за рахунок внесків його членів, а також отриманих доходів від спільної діяльності.
Нині спостерігаються нові тенденції у розвитку кооперативно-інтеграційних систем в аграрній
сфері США, де з'являються принципово нові різновиди фермерських кооперативів (так звані
«кооперативи нового покоління»), відроджуються торгова споживча кооперація, кооперативні громади,
розширюється кредитна кооперація. Це підтверджується і висновками західних вчених, які правомірно
вважають, що всі ці зміни стали наслідком нових явищ в соціально-економічному та суспільному житті
американських фермерів [4, c. 236].
Так, кооперативи нового покоління створюються на основі інтеграції всіх ланок виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції з метою випуску та реалізації безпосередньо споживачам
готових до споживання продуктів харчування. Це дозволяє товаровиробникам об'єднатися на основі
контрактів або кооперативних форм взаємодії і контролювати отримання своєї частки доходів від
продажу кінцевих продовольчих товарів, витрати на придбання необхідних ресурсів для їх роботи.
Ефективність функціонування кооперативів нового покоління полягає в можливості фермерів
контролювати технологічний процес у всьому продовольчої ланцюжку «ферма – прилавок». Крім того,
виробники сільськогосподарської сировини отримують додаткові доходи від реалізації кінцевої
продукції, підвищують конкурентоспроможність своєї продукції та фінансово-господарську стійкість.
Все це дозволяє знизити залежність від державних субсидій.
По-перше, їх діяльність концентрується на переробці сільськогосподарської продукції з метою
максимізації отримання доданої вартості. У свою чергу, об'єднання в рамках однієї організації учасників
всієї продуктової ланцюга (від вирощування рослинних культур та відгодівлі тварин до переробки продукції
і випуску готових до продажу і вживання продовольчих товарів) вимагає значних капіталовкладень для
будівництва переробних підприємств, що можливо шляхом підвищення розмірів пайових внесків для
членів кооперативу. При цьому передбачається також, що пайова участь в його діяльності тягне за собою
зобов'язання для його членів продавати кооперативу свою продукцію на обговорених умовах.
По-друге, змінено порядок формування основного капіталу і його використання: пайовики спочатку
здійснюють фінансові вкладення в перспективні проекти і лише після певного часу (після закінчення
періоду окупності) отримують належну частину прибутку. Тому членство в такому кооперативі для
фермера є більш дорогим і передбачає більше обов'язків, ніж у традиційному кооперативі.
По-третє, кількість учасників кооперативу обмежена, оскільки кількість та сума пайових внесків
визначаються обсягом конкретних інвестицій на будівництво переробних потужностей. При цьому прийом
нових членів припиняється після внесення необхідної суми пайових внесків під конкретний проект.
Аналіз практики створення і функціонування таких кооперативів показує, що наявність жорстких
контрактних зобов'язань з поставок продукції та її придбання кооперативами забезпечує ряд переваг
як для фермерів, так і для всього кооперативу: оскільки пайовики постійно працюють з кооперативом,
їх членство носить активний характер; значні капіталовкладення фермерів забезпечують їх високу
матеріальну зацікавленість в ефективній роботі, спонукають їх неформально контролювати якість
роботи менеджерів; при виході з кооперативу фермери продають свої паї за ціною, що відображає їх
реальну ринкову вартість.
Створення кооперативів нового покоління сприяє успішному вирішенню двох ключових проблем, з
якими зустрічаються традиційні кооперативи. Перша з них - проблема трудової міграції пайовика, який
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недостатньо тісно пов’язаний зі своїм кооперативом, що виражається у можливості віддавати перевагу
іншим компаніям з постачання сільськогосподарської продукції. Ця проблема вирішується за допомогою
ув'язування права постачати певні обсяги своєї продукції в кооператив з кількістю придбаних паїв.
Другою проблемою традиційних кооперативів є недостатня зацікавленість пайовиків у
перспективних спільних інвестиціях, наприклад, при реалізації довгострокових проектів, коли були
потрібні значні авансові вкладення з боку членів кооперативу. Дані ж кооперативи надають своїм
пайовикам можливість продавати свої паї за їх ринковою вартістю, отримуючи таким чином частину
очікуваних прибутків, оскільки їх ціна залежить від доходів кооперативу.
У Франції інтеграційні процеси охоплюють в першу чергу галузі, пов'язані із забезпеченням
продуктами харчування населення. Відмінною особливістю розвитку інтеграційних процесів тут є
значна ступінь державного регулювання в ці процеси. У багатьох випадках державні структури
ставали ініціаторами встановлення певних інтеграційних зв'язків. Однак основними інтеграторами в
сфері сільського господарства та виробництва продовольчих товарів є великі несільськогосподарські
фірми, що дозволяє їм виробляти більше половини всієї продовольчої продукції в країні [5, c. 34].
Проте, у молочній та консервній промисловості, переробці зерна, виноробстві та інших сферах
зростає роль фермерської кооперації як ініціатора агропромислової інтеграції. У свою чергу, найбільші
кооперативні об'єднання часто створюють вузькоспеціалізовані дочірні акціонерні компанії, а також
вступають у змішані товариства з іншими індустріальними фірмами. Так, кооператив «Нормандський
молочний союз», об'єднавшись з акціонерною компанією Provide, зосередили понад 20% виробництва
вершкового масла країни, більше 1/6 сухого молока, близько 10% молочної продукції і т. д.
У Великобританії, також велику роль відіграють кооперативи, особливо постачальницько-збутові.
Тут існують заводи з виробництва добрив, а також комбікормові заводи на кооперативній основі. Аналіз
показує, що особливе місце в британській фермерської кооперації займають кооперативи зі спільного
використання сільськогосподарської техніки. Разом з тим, вертикальна інтеграція на контрактній основі і за
допомогою створення сільськогосподарського виробництва безпосередньо переробною фірмою теж
відіграють тут значну роль. Контрактна форма інтеграційних зв'язків найбільш характерна у Великобританії
у виробництві та збуті фруктів і овочів для консервування і заморожування, а також у виробництві яєць та
птиці. У харчовій промисловості лідирують в основному великі індустріальні фірми. Наприклад, п'ять фірм
дають близько 90% всіх шоколадних виробів, а на десять провідних компаній припадає понад 1/3 всього
обсягу виробництва продовольства в країні.
У країнах Північної Європи (Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія) переважну участь в інтеграційному
процесі приймають сільськогосподарські кооперативи. Через систему сільськогосподарських кооперативів
тут реалізується до 80% продукції фермерів. Кооперативні об'єднання забезпечують понад половину (до
60-70% у Швеції, Норвегії та Фінляндії, до 50% у Данії) поставок засобів виробництва для сільського
господарства. У Норвегії кооперативи здійснюють до 100% переробки та збуту молока, до 90% - забою та
переробки худоби, близько 80% - збуту зерна, яєць та іншої продукції. У Швеції завдяки кооперативним
союзам у більшості галузей АПК переважає вертикальна інтеграція. На частку кооперативних підприємств
припадає до 70-80% виробництва продукції харчової промисловості. Їм належить велика частина м'ясної,
борошномельної, крохмальної і спиртогорілчаної промисловості.
Однак в останні роки, тут наростають негативні тенденції, зумовлені концентрацією капіталу
сільськогосподарських кооперативів у сфері переробки. Промислові підприємства, створені
сільськогосподарськими кооперативами, тепер визначають умови управління розвитком інтегрованих
формувань в АПК країн Північної Європи.
Дослідження тенденцій розвитку агропромислової інтеграції в Україні показує, що вони мають
такі основні напрямки: створення науково-виробничих, агропромислових об'єднань і агропромислових
фінансових груп; передача сільськогосподарським товаровиробникам контрольного пакета акцій
переробних підприємств; міжгосподарська кооперація. При цьому пріоритетним напрямком інтеграції в
АПК є створення кооперативних об'єднань, які складаються з виробничих, обслуговуючих та
споживчих кооперативів. Як показав аналіз соціально-економічних і політичних умов в Україні
трансформаційного періоду, об'єктивними передумовами активізації національного кооперативного
руху є: наявність світового досвіду щодо забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку
на кооперативних принципах, недостатнє державне стимулювання розвитку малого бізнесу та
відсутність у більшості населення необхідних для цього ресурсів; реструктуризація економіки та
реформування земельних відносин [6, c. 57]. Розвиток кооперації в даних умовах покликане
стабілізувати соціально-економічну обстановку в країні, стати важливим фактором розвитку
багатоукладної економіки, заснованої на різних формах власності і господарювання.
Аналіз показує, що оскільки в Україну трансформаційні процеси проходять у вигляді лібералізації
економічних
відносин
і
супроводжуються
хронічно
низькою
рентабельністю
більшості
сільськогосподарських підприємств, істотним ослабленням їх матеріально-технічної бази, то інвестиційна
привабливість аграрного виробництва вкрай недостатня для створення значної кількості великих
продуктових компаній. Вважаємо, що основною причиною таких результатів є недостатня увага до
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процесів економічних перетворень - функціонуванню аграрної галузі на основі вертикальної кооперації
суб'єктів господарювання різних продуктових підкомплексів. Це обумовлено наступними причинами:

–формування аграрного ринку в Україні ще не завершено, оскільки платоспроможний попит не
забезпечує споживання населенням продуктів харчування на рівні науково обґрунтованих норм, а
частка витрат на їх придбання наближається до 60% загальних витрат домогосподарств, що є
ознакою загальної бідності;
–ринкова інфраструктура (як генератор ринкових цін) в основному створена, але потрібне її
балансування в міжгалузевому обміні з метою поєднання інтересів товаровиробників та обслуговуючої
сфери;
–аграрний ринок зусиллями підприємницьких структур частково біполярізований, але рівень
його не відповідає ні потребам, ні можливостям сучасної України;
–державне регулювання аграрного ринку має місце, але здійснюється в недостатніх обсягах і по
відношенню до аграрного сектору містить багато рис дискримінації замість послідовного протекціонізму.
Проте
останнім
часом
державна
підтримка
розвитку
конкурентоспроможного
сільськогосподарського виробництва на основі кооперації та інтеграції стає одним з основних
пріоритетів аграрної політики України. Для цього неефективно працюючі підприємства піддаються
реструктуризації та санації, в результаті чого колективні сільськогосподарські підприємства
реорганізуються в підприємницькі структури на основі приватної власності у формі господарських
товариств (в основному товариств з обмеженою відповідальністю), сільськогосподарських
кооперативів, приватних підприємств, фермерських господарств.
Вивчення практичного досвіду становлення та поширення кооперативних форм господарювання
в умовах Україна показує, що найбільш ефективними (перш за все з соціальної точки зору) є споживчі
кооперативи (які включають в себе організації оптово-роздрібної торгівлі, склади і транспорт),
функціонування яких дозволяє забезпечити членів кооперативу продукцією за порівняно низькими
цінами при більш високій якості та надійності обслуговування.
Відмінною особливістю створюваних виробничих кооперативів є їх формування як окремими
власниками майна, землі і капіталу, так і в процесі реформування неплатоспроможних колективних
сільськогосподарських організацій. Економічні переваги даного виду кооперації обумовлені збереженням
великотоварного сільськогосподарського виробництва, системи сівозміни, виробничої інфраструктури.
Масштабність розвитку особистих селянських господарств, які виробляють до 80% окремих
видів сільськогосподарської продукції, зумовлює потребу в організації обслуговуючих кооперативів в
аграрному секторі Україні через відсутність зацікавленості у наданні їм послуг з боку реформованих
сільськогосподарських підприємств. У зв'язку з цим діяльність обслуговуючих кооперативів
спрямована на збереження, переробку, реалізацію сільськогосподарської продукції, матеріальнотехнічне забезпечення, технологічні послуги, формування великотоварних партій [7, c. 54].
Виробничі кооперативи нині є перехідною формою від дрібнотоварного особистого селянського
господарства до високотоварного підприємства, яке спеціалізується на виробництві, переробці та
реалізації сільськогосподарської продукції. Для них держана підтримка є більш необхідною ніж для
інших сільськогосподарських підприємств інших форм господарювання. Вона повинна виражатися у
безвідсоткових кредитах, лізингу сільськогосподарської техніки та довгострокових біологічних активах,
тощо [8, c. 276]. Державна підтримка повинна характеризуватися виваженістю та стабільністю
протягом тривалого часу. Прикладом є започаткована Міністерством аграрної політики та
продовольства програма «Рідне село», яка повинна надати поштовх до ефективного функціонування
кооперативного руху в сільській місцевості.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, розвиток виробничої кооперації в
агропромисловому комплексі Україні відбувається без активної участі держави, що породжує
стихійність і вузьку спрямованість даних процесів. Тому, незважаючи на деяку активізацію
кооперативно-інтеграційних процесів в аграрній сфері, її значущість і ефективність в умовах аграрної
реформи знаходяться на низькому рівні. Більш того, створювані в більшості випадків з ініціативи
«зверху» інтеграційні і кооперативні об'єднання не користуються достатньою довірою у селян і часто
перетворюються на посередницькі структури комерційного типу. Вважаємо, що подальший розвиток
кооперації та агропромислової інтеграції в Україну буде супроводжуватися залученням іноземного
капіталу в аграрний сектор шляхом формуванням широкого кола організаційних форм не тільки
кооперативних, але і агропромислових об'єднань, що відповідають загальносвітовим вимогам.
Аналіз закордонного досвіду кооперації та агропромислової інтеграції дозволяє зробити
висновок, що найбільш поширеними моделями інтегрованих зв'язків і формувань тут є:
–контрактна система взаємовідносин між сільгоспвиробниками, переробними, збутовими і
обслуговуючими організаціями;
–створення агропромислових формувань шляхом об'єднання капіталів і праці юридичних і
фізичних осіб (корпорації, кооперативи);
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–діяльність агрокомбінатів, в яких представлений весь технологічний цикл від виробництва
сільськогосподарської продукції та її переробки до реалізації кінцевому споживачеві;
–об'єднання, створені без утворення юридичної особи, очолювані фірмою-інтегратором, що
здійснює зв'язки з іншими учасниками об'єднання на контрактній основі або шляхом участі у
формуванні їх власності;
–холдингові компанії.
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УРАХУВАННЯ ЧИННИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ
ОБГРУНТУВАННІ ВИБОРУ НАЙКРАЩОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
Постановка проблеми. В умовах динамічного ринкового середовища реалізація переважної
більшості інвестиційних проектів пов’язана із певним рівнем їх ризикованості. Ризик інвестиційної
діяльності представляє собою її іманентну властивість, що зумовлена обмеженістю можливостей
передбачення фінансових результатів здійснення запланованих інвестиційних проектів. У свою чергу,
така обмеженість викликана значною тривалістю реалізації більшості проектів та частковою
незворотністю процесу вкладення інвестицій у них.
Важливим напрямом інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів, що безпосередньо визначає
рівень їх конкурентоспроможності, є інвестування коштів у впровадження ресурсозберігаючих технологій.
Особливо актуальним питання такого впровадження стає на теперішній час, коли ціни на виробничі
ресурси (насамперед, енергоносії) мають стійку тенденцію до зростання. Проте, як свідчить досвід
більшості вітчизняних підприємств, масштаби впровадження на них ресурсозберігаючих технологій є
недостатніми. Одна з причин цього явища полягає у тому, що власники підприємств недостатньо впевнені
у результатах такого впровадження та не можуть прийти до однозначного висновку про його доцільність,
зважаючи на певний рівень невизначеності цих результатів. Враховуючи це, постає необхідність
розроблення науково обґрунтованих методичних засад обґрунтування вибору найкращої технології
виготовлення продукції з урахуванням чинника інвестиційного ризику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі існує значна кількість
підходів до тлумачення сутності економічного ризику, а також визначення чинників, що його
обумовлюють, та способів їх врахування при прийнятті інвестиційних рішень. Зокрема, одне з
найбільш повних трактувань поняття економічного ризику подається у роботі [1], де зазначається, що
економічний ризик представляє собою «аспект діяльності суб’єктів господарського життя, пов'язаний з
подоланням невизначеності в ситуації невідкладного вибору, в процесі якого можна оцінити
ймовірність досягнення бажаного результату, невдачі й відхилення від мети» [1, с. 24].
У [2, с. 44] її автори виділяють сім основних джерел ризику підприємств: конкуренцію, інвесторів,
глобалізацію, зростаюче регулювання економіки, фінансову нестабільність, політичні зміни та науковотехнічну революцію.
Проблему аналізування та оцінювання чинників інвестиційного ризику детально досліджено,
зокрема, у роботі [3]. Докладно описавши існуючі на теперішній час методи такого аналізування, автор
зауважує, що «оцінка інвестиційного ризику меншою мірою, ніж інші етапи розробки проекту,
піддається формалізації і кількісному вираженню. Тому в цій сфері немає загальноприйнятих
стандартів» [3, с. 291].
На теперішній час усі дослідники не заперечують необхідності урахування чинника ризику при
прийнятті інвестиційних рішень, однак, механізм такого урахування для деяких видів цих рішень не є
на теперішній час розробленим у повній мірі. Зокрема, це стосується рішень стосовно вибору
найкращої технології виготовлення продукції.
Як зазначає автор роботи [4, с. 19-20], одним з можливих критеріїв, за допомогою якого можна
здійснити таке урахування та, відповідно, обрати найкращу технологію виготовлення продукції в
умовах конкурентного ринку є мінімум питомих приведених витрат. Математичний вираз цього
критерію є таким [5, с. 113]:

ППВі = ( С і + К і × Е н ) / Оі = с і + к і × Е н → min ,
де

ППВі

(1)

– питомі приведені витрати за і-тою технологією виготовлення певної продукції, грн.;
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Сі

– собівартість річного випуску продукції за і-тою технологією, грн.;

К і – потрібні інвестиції у впровадження і-тої технології, грн.;

Ен –

нормальна річна прибутковість інвестицій (така їх мінімальна прибутковість, за якої
інвестори погоджуються інвестувати свої кошти), частки одиниці;

Оі

– річний натуральний обсяг виробництва продукції за і-тою технологією;

сі

– собівартість одиниці продукції за і-тою технологією, грн.;
кі – питома капіталомісткість продукції за і-тою технологією, грн.

У праці [6, с. 19-20] її автор пропонує більш широкий критерій такого вибору, а саме – максимум
чистої капіталізованої вартості доходу від експлуатації основних засобів. На думку авторів монографії
[7, с. 42], найбільш узагальнюючим показником вибору найкращої технології виробництва продукції
повинен бути показник чистої теперішньої вартості, так як він враховує не лише поточні технікоекономічні параметри різних варіантів технології, але й їхню зміну в часі. При цьому, як справедливо
зазначається у [8, с. 4], важливим чинником, який слід враховувати при виборі оптимальної технології,
є місце її можливого розташування, так як від цього в значній мірі залежить розмір поточних та
інвестиційних витрат, пов’язаних з тим чи іншим варіантом способу виробництва продукції.
Стосовно чинника ризику, то усі описані вище підходи передбачають лише його опосередковане
урахування шляхом включення у ставку дисконту (або у розмір нормативу прибутковості інвестицій)
премії за ризик у відносному виразі. У зв’язку з цим необхідним є пошук методів безпосереднього
урахування чинника ризику, які можна б використовувати, зокрема, і при виборі найкращої технології
виготовлення продукції.
Постановка завдання. Основними завданнями даної статті є: побудова ієрархії
невизначеностей, що зумовлюють інвестиційний ризик, та з’ясування його сутності; розроблення
методологічних підходів щодо вибору найкращої технології у випадку часткової невизначеності
показника нормальної прибутковості інвестицій; створення методу вибору оптимальної технології за
умови наявності інформації про імовірнісні параметри її показників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як показало проведене нами дослідження, у разі
застосування комплексного підходу до з’ясування механізму виникнення інвестиційного ризику
з’являється необхідність виокремлення певної ієрархії невизначеностей, які його зумовлюють. На
вищому щаблі цієї ієрархії буде знаходитись невизначеність узагальнюючих показників оцінки
ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів (чистої теперішньої вартості доходу за
проектом, внутрішньої норми доходності проекту тощо). У свою чергу, невизначеність цих показників
зумовлюється невизначеністю показників нижчого рівня, до яких належать:

–фінансові результати (прибуток та чистий грошовий потік) за періодами (роками) експлуатації
проекту. Кількісна оцінка цих результатів вимагає наявності відомостей про вторинні показники
реалізації інвестиційного проекту (попит та ціну на продукцію, яку планується виготовляти за
проектом, собівартість продукції тощо);
–ефективний термін експлуатації проекту;
–потрібні інвестиції у проект;
–ставка дисконту за проектом.

У свою чергу, перелічені параметри інвестиційних проектів, що визначають величину
узагальнюючих показників ефективності та доцільності їх реалізації, знаходяться під впливом багатьох
чинників, які прямо чи опосередковано визначають їх рівень. У зв’язку з цим, невизначеність
показників інвестиційних проектів, які реалізує або планує реалізувати підприємство, може бути
обумовлена трьома причинами, а саме:
1) невизначеністю, яка зумовлена відсутністю інформації про повний перелік чинників, що
впливають на рівень показників інвестиційних проектів;
2) невизначеністю, яка зумовлена відсутністю повної інформації про прогнозні значення
показників, які характеризують чинники впливу;
3) невизначеністю, зумовленою відсутністю інформації про кількісні залежності між чинниками
впливу та показниками інвестиційних проектів.
Підсумовуючи викладене, можна запропонувати таке визначення поняття інвестиційного ризику
проектів, які реалізує або планує реалізувати підприємство, – це така їх характеристика, яка зумовлює
принципову неможливість абсолютно точно оцінити значення узагальнюючих показників ефективності
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та доцільності реалізації цих інвестиційних проектів внаслідок невизначеності, пов’язаною із дією
чинників, що зумовлюють значення цих показників.
Якщо розглядати інвестиційні проекти, які передбачають впровадження на підприємствах нових
технологій, то показники цих проектів можна умовно поділити на дві великі групи:
1) показники з високим та помірним рівнем прогнозованості. Значення таких показників можна з
достатньо високим ступенем точності передбачити на увесь прогнозний період (тобто, на період корисної
експлуатації технологічної складової основних засобів). До таких показників відносяться, зокрема, питома
капіталомісткість продукції та норми витрат ресурсів за даною технологією її виробництва;
2) показники з низьким рівнем прогнозованості. Значення цих показників важко передбачити на
увесь прогнозний період з припустимим рівнем точності. До таких показників відносяться, зокрема,
ціни на виробничі ресурси, що застосовуються для виготовлення продукції.
Слід відзначити, що достатньо низький ступінь детермінованості є властивим і такому
важливому показнику, значення якого безпосередньо впливає на прийняття рішення про вибір
найкращої технології виготовлення продукції, як нормальна прибутковість інвестицій, що вкладаються
у певний вид економічної діяльності. Невизначеність (принаймні, часткова), що є притаманною цьому
показнику, зумовлена двома основними причинами:

–по-перше, значення показника нормальної прибутковості безпосередньо залежить від
процентної ставки за користування позичковими коштами, а ця ставка у будь-якій економіці не є
константним показником, а характеризується певним рівнем коливання;
–по-друге, значення показника нормальної прибутковості має у певній мірі суб’єктивний
характер: для різних інвесторів (а кожен з них самостійно визначає прийнятну для нього величину
цього показника) воно може бути, взагалі кажучи, різним.
У зв’язку з цим можна стверджувати, що більш адекватним є прийняття у планово-економічних
розрахунках замість фіксованого значення показника нормальної прибутковості інвестицій певного
наперед встановленого діапазону його коливання.
Однак, у випадку, якщо за умовою завдання вибору найкращої технології виготовлення
продукції значення показника нормальної прибутковості інвестицій коливається у певному діапазоні
від мінімального до максимального, то задача такого вибору стає більш складною порівняно із
випадком, коли задається фіксоване значення нормативу прибутковості капітальних вкладень.
Проведене нами дослідження показало, що існує два основних підходи до вирішення цієї задачі,
а саме:
1. Застосування принципу мінімаксу наслідків помилкових рішень [9, с. 269]. Згідно цього
принципу, оптимальним варіантом технології буде той, за якого максимальне значення різниці між
фактичною та мінімально можливою величиною питомих приведених витрат за усіх можливих
варіантів значень показника нормальної прибутковості інвестицій буде мінімальним, тобто:
Wi = min і max Ен ( ППВ( і , Е н ) − min ППВ( Е н )),

(2)

Wi – критерій вибору найкращої технології виготовлення продукції в умовах невизначеності
де
показника нормативу прибутковості інвестицій;
і – номер варіанту технології виготовлення продукції;
ППВ(і, Ен )

– питомі приведені витрати на виготовлення продукції за і-тим варіантом
технології її виробництва за умови, що значення нормативу прибутковості інвестицій дорівнює Ен, грн.;

min ППВ( Ен )

– мінімально можлива величина питомих приведених витрат за умови, що
значення нормативу прибутковості дорівнює Ен, грн.
2. Встановлення мінімально припустимого рівня нормальної прибутковості вкладених
інвестиційних ресурсів та постановка завдання вибору такого варіанту технологій, за якого мінімальна
різниця між отриманою величиною прибутку від вкладених інвестицій та добутком цих інвестицій на
мінімально припустиме значення нормальної їх прибутковості буде максимальним за усіх можливих
значень показника нормальної прибутковості капітальних вкладень. Тоді такий варіант технологій буде
відповідати мінімально можливому розміру питомих приведених витрат за умови, що в якості
нормативу прибутковості інвестицій приймається його мінімально можливий рівень.
Дійсно, очевидним є той факт, що у випадку, коли інвестор обере інший варіант технології, а
фактичний рівень нормальної прибутковості інвестицій виявиться рівним мінімально припустимому, то
рентабельність вкладених інвестицій буде меншою за мінімально припустимий її рівень. Припустимо
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тепер, що фактична величина нормальної прибутковості інвестицій
мінімально припустимий її рівень

Е нф

виявилася більшою за

E н min . Тоді справедливим буде такий ланцюжок нерівностей:
c1 + k1 × E н min 〈 c 2 + k 2 × E н min 〈 c 2 + k 2 × E нф ,

(3)

с , k1
– відповідно собівартість одиниці продукції та її питома капіталомісткість за тим
де 1
варіантом технології, за якого досягається мінімум питомих приведених витрат за умови, що
нормальна прибутковість інвестицій становить

E н min , грн.;

с2 , k 2

– відповідно собівартість одиниці продукції та її питома капіталомісткість за тим
варіантом технології, за якого досягається мінімум питомих приведених витрат за умови, що
нормальна прибутковість інвестицій становить
З (3) випливає, що:

Е нф

, грн.

c 2 + k 2 ⋅ E нф − с1
k1

〉 E н min

,
(4)
тобто прибутковість інвестицій у впровадження технології, за якої досягається мінімум питомих

E
приведених витрат за умови, що нормальна прибутковість інвестицій становить н min , буде не меншою
від цього мінімального її рівня за будь-яких варіантів фактичного значення нормативу такої прибутковості.
Розглянемо тепер випадок наявності інформації про параметри функції розподілу ймовірностей
сподіваного прибутку за різними варіантами технології виготовлення продукції. Запропонований нами для
цього випадку підхід до вибору найкращої технології передбачає реалізацію таких основних етапів:
1) визначення математичного сподівання прибутку (або чистого грошового потоку (ЧГП)) за
кожним варіантом технології;
2) віднімання від величини математичного сподівання прибутку (або ЧГП) за кожним
варіантом технології премії за ризик в абсолютному виразі. При цьому частка премії за ризик у
математичному сподіванні прибутку (ЧГП) приймається рівною відношенню фактичного значення
показника ризику до його максимально можливої величини;
3) отримана на попередньому етапі величина прибутку (ЧГП) за кожним варіантом технології
дисконтується за безризиковою ставкою дисконту;
4) від результату дисконтування, отриманого на попередньому етапі, віднімаються обсяги
інвестицій, вкладених у відповідний варіант технології;
5) той варіант технології, для якого отримана на попередньому етапі розрахунків величина
виявиться найбільшою (за умови, що вона є додатною), приймається як найкращий.
Таким чином, запропонований нами підхід до вибору найкращої технології виробництва продукції у
випадку наявності інформації про параметри функції розподілу ймовірностей сподіваного прибутку за
різними варіантами цієї технології передбачає використання ставки дисконту на безризиковому рівні з
одночасним зменшенням математичного сподівання фінансових результатів від експлуатації технології на
абсолютну величину премії за ризик. При цьому в якості показника ризику вкладання інвестицій у певний
варіант технології доцільно приймати коефіцієнт варіації за середнім лінійним відхиленням. Така
доцільність зумовлена тим, що даний показник порівняно із більш розповсюдженим на теперішній час
коефіцієнтом варіації за середньоквадратичним відхиленням має більш прозорий економічний зміст, а
його рівень (у випадку додатних значень випадкової величини) не може перевищувати 2, тобто існує база
для зіставлення фактичного та максимально можливого значень даного показника ризику при реалізації
описаної вище послідовності вибору найкращої технології виготовлення продукції.
Висновки з проведеного дослідження. Невизначеність показників інвестиційних проектів може
бути викликана трьома причинами, а саме: невизначеністю, яка зумовлена відсутністю інформації про
повний перелік чинників, що впливають на рівень показників проектів; невизначеністю, яка зумовлена
відсутністю повної інформації про прогнозні значення показників, які характеризують чинники впливу;
невизначеністю, зумовленою відсутністю інформації про кількісні залежності між чинниками впливу та
показниками інвестиційних проектів. Зниження міри цих трьох видів невизначеностей представляє собою
один з основних напрямів управління інвестиційним ризиком на підприємстві.
Якщо розглядати інвестиційні проекти, які передбачають впровадження на підприємствах нових
технологій, то показники цих проектів можна умовно поділити на дві великі групи: показники з високим
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і помірним рівнем прогнозованості та показники з низьким рівнем прогнозованості. При цьому
достатньо низький ступінь детермінованості є властивим і такому важливому показнику як нормальна
прибутковість інвестицій. У зв’язку з цим можна запропонувати два підходи до вибору найкращої
технології виготовлення продукції за умови, що значення показника нормальної прибутковості
інвестицій коливається у певному діапазоні від мінімального до максимального, а саме: застосовувати
принцип мінімаксу наслідків помилкових рішень та приймати в якості нормативу прибутковості
інвестицій його мінімально можливий рівень.
Застосування запропонованого методу вибору найкращої технології виготовлення продукції в
умовах наявності інформації про параметри функції розподілу ймовірностей сподіваного прибутку за
різними варіантами технології у практиці діяльності промислових підприємств дозволить підвищити
ступінь достовірності та обґрунтованості результатів такого вибору за рахунок встановлення
найкращого співвідношення між ризиком та дохідністю інвестицій.
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Анотація
Встановлено ієрархію невизначеностей, що зумовлюють інвестиційний ризик, та з’ясовано
його сутність. Розроблено методологічні засади вибору найкращої технології у випадку часткової
невизначеності показника нормальної прибутковості інвестицій. Запропоновано метод вибору
оптимальної технології за умови наявності інформації про імовірнісні параметри її показників.
Ключові слова: технологія виготовлення продукції, невизначеність, ризик, інвестиції,
приведені витрати, прибутковість інвестицій.
Аннотация
Установлена иерархия неопределенностей, обуславливающих инвестиционный риск, и
выяснена его суть. Разработаны методологические основы выбора наилучшей технологии в
случае частичной неопределенности показателя нормальной прибыльности инвестиций.
Предложен метод выбора оптимальной технологии при наличии информации о вероятностных
параметрах ее показателей.
Ключевые слова: технология изготовления продукции, неопределенность, риск,
инвестиции, приведенные затраты, прибыльность инвестиций.
Annotation
The hierarchy of vagueness’s which predetermines an investment risk is set, and his essence is found
out. Methodological principles of choice of the best technology are developed in the case of partial
vagueness of index of normal profitability of investments. The method of choice of optimum technology is
offered on condition of presence of information about the probabilistic parameters of its indexes.
Key words: technology manufacturing products, vagueness, risk, evaluation of risk, investment,
resulted charges, profitability of investments.
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ІННОВАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. В даний час підприємства стоять перед необхідністю оновлення
технологічної бази виробництва, покращенням якості продукції, яка випускається з метою
розширення ринків збуту. Цього можна досягнути за рахунок проведення активної інноваційної
політики і за рахунок використання елементів інноваційного маркетингу на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Маркетинг - це діяльність по вивченню ринку,
управлінню і регулюванню виробництва і збуту товарів і послуг на основі інформації про кон’юнктуру
ринку [1]. Концепція інноваційного маркетингу передбачає також завоювання нових покупців,
оптимальне використання конкурентних переваг фірми, примноження сфер впливу за рахунок
диверсифікації та розширення сфер діяльності підприємства і експансії в нові галузі та на нові
ринки. Вагомий внесок у вивчення цього питання зробили такі вчені, як Антонюк Л.Л.,
Ілляшенко С.М., Градов А.П., Завлина П.Н., Моблі Л., Котлер Ф., Тріаз де Без Ф., Тєлєтов О.С. та ін.
Незважаючи на значні напрацювання з цього питання, в Україні немає єдиного підходу до
проведення активної інноваційної політики за рахунок використання елементів інноваційного
маркетингу на підприємстві.
Постановка завдання. Мета статті полягає у висвітленні питань, що стосуються проведення
інноваційної політики на підприємствах за рахунок використання складових інноваційного
маркетингу з метою забезпечення єдності та гармонії інтересів виробників і споживачів.
Виклад основного матеріалу досліджень. Дослідження ринку нової продукції необхідно
проводити з метою виявлення потреб споживачів, на підставі яких може бути створений новий
продукт. Саме з цією метою необхідно використовувати складові інноваційного маркетингу, який
представляє собою особливий вид цілеспрямованої творчої діяльності по безперервному
здійсненню якісного вдосконалення продуктів та інструментів маркетингу.
При розробці ринкової стратегії у вітчизняній практиці зазвичай використовують два види
маркетингу [2]:
• продуктовий, орієнтований на певний виріб або ж послугу;
• споживчий, орієнтований на якусь групу споживачів.
Кожен з цих видів маркетингу спрямований на одну з двох складових процесу реалізації: товар
або його покупця. В обох випадках виробник ризикує. Він може зробити продукт, який невідомо хто
купить, або знайти споживача, але не зуміє задовольнити його запити і реалізувати виріб.
Існує і третій вид: інтегрований маркетинг, орієнтований як на продукт, так і на споживача.
Інтегрований маркетинг передбачає узгодження і взаємну відповідність створення продукту
потребам споживача, при цьому відбувається гармонізація економічних інтересів господарюючих
суб’єктів з промислово-торгівельною політикою підприємства. Споживач повинен отримувати
продукцію для задоволення тих своїх потреб, які він сам не встиг повною мірою усвідомити.
Всі три види маркетингу з успіхом застосовуються західними фірмами в інноваційному
менеджменті [3]. При необхідності вони змінюють напрямок своєї діяльності, в кожній конкретній
ситуації намагаючись домогтися максимуму від виробництва та реалізації продукції. Більшість
великих корпорацій дотримуються концепції, орієнтованої на продукт, покладаючись на свою
домінуючу роль на ринку збуту і потужну торгівельну мережу. Однак і вони активно вивчають думку
та запити споживачів навіть тоді, коли абсолютно впевнені у своїй репутації на ринку і прерогативі
нового виробу. Середні та дрібні фірми орієнтуються в основному на споживача, приділяють більше
уваги позиціях споживчого маркетингу.
У будь-якому випадку стратегія маркетингової діяльності при створенні і освоєнні нової
технології в ринковій економіці визначається ідеями інтегрованого маркетингу і заснована на
положеннях інноваційного менеджменту.
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Американський дослідник Л. Моблі наводить приклад маркетингової діяльності корпорації
“Дюпон” при створенні та реалізації принципово нового матеріалу “Кевлар”, який за багатьма
характеристиками перевершує сталь [4]. При його розробці вкладалися великі інвестиції,
розроблялися новітні технології, які повинні були забезпечити стабільний пріоритет, успіх в
конкурентній боротьбі та міцне положення на ринку. Однак реалізація його йшла з великими
трудощами, так як споживачі часто не знали, як використовувати унікальні властивості новітнього
матеріалу. Корпорація “Дюпон” врахувала свої попередні помилки, розробила й організувала
виконання нової системи маркетингу, назвавши її стратегічним маркетингом, в якій, поряд з
орієнтацією на виробництво нової продукції, велика роль відводилася вивченню попиту.
Стратегічний інноваційний маркетинг включає в себе [5]:
• організацію інформаційно-пошукової системи з виходом на світові та регіональні
інформаційні мережі з метою прискореного створення нової моделі і оцінки її
конкурентоспроможності, організацію корпоративної інформаційної системи Інтранет;
• вибір виду маркетингу при завоюванні ринку збуту для новоствореної продукції та розвитку
інноваційної діяльності;
• розвиток активності підприємства на ринку, визначення незадоволеної потреби і розробку
нового продукту;
• використання принципів різних видів маркетингу залежно від ситуації на ринку;
• перманентну сегментацію ринку на основі багатокритеріального підходу, пошук раціональних
“ніш” ринку для нового виробу;
• визначення ємності сегментів ринку та її динаміки, що дозволяють планувати обсяги
виробництва і темпи нарощування випуску нових виробів;
• вибір методології ціноутворення, визначення цін на нову продукцію у відповідності з попитом
і ринковою кон’юнктурою;
• створення проблемно-орієнтованих структур із залученням до роботи служби маркетингу
фахівців функціональних підрозділів управління підприємством, що дозволить комплексно
вирішувати завдання планування і організацію інноваційної діяльності, виробництва нових виробів,
фінансування робіт і просування товарів на ринку;
• введення в функціональні обов’язки керівників та провідних фахівців конструкторських,
виробничих служб функцій маркетингу, орієнтованих на прискорене створення і освоєння виробів,
які мають підвищений попит із використанням принципів інноваційного менеджменту;
• створення комплексних команд, що займаються маркетинговою діяльністю за продуктовою
ознакою, яка визначає потреби ринку і можливості підприємства в їх задоволенні;
• організацію широкої рекламної діяльності просування нових виробів на ринок з
використанням фірмових знаків, сучасною аудіо-відеотехніки і засобів зв’язку.
Виділяють наступні особливості інноваційного маркетингу [5].
• Інтелектуальний продукт більш схильний до швидкого морального старіння, ніж
матеріальний. Він має комерційну цінність до тих пір, поки розробник може забезпечити собі
монопольні права на продукт як на об’єкт господарювання. Цей момент визначає необхідність
докладання зусиль по захисту і збереженню прав інтелектуальної власності, а також по
забезпеченню його патентної чистоти. Ці зусилля робляться в процесі маркетингу науково-технічної
продукції.
• Між розробкою і застосуванням науково-технічної продукції існує іноді досить значний
проміжок часу, кінцевий результат від її використання повною мірою може проявитися в тому чи
іншому майбутньому періоді. Конкурентоспроможність майбутнього кінцевого продукту серед іншого
залежить і від правильності вибору напрямку досліджень в період проведення науково-дослідних
робіт по його розробці. Отже, в системі маркетингу інновацій значне місце повинно займати
технологічне прогнозування, яке має на меті виявлення таких напрямків науково-дослідних робіт,
результати яких будуть конкурентоспроможні в майбутньому.
• Оскільки продукт науково-технічної діяльності є вихідною ланкою кінцевого продукту, то
маркетинг першого не може бути ефективним без вивчення ринку другого. Іншими словами,
необхідно з певним ступенем ретельності дослідити напрями зміни потреби не тільки в самому
інтелектуальному але й у кінцевому продукті.
• Споживча вартість інтелектуального продукту полягає в його здатності заощаджувати живу і
матеріалізовану працю в сфері матеріального виробництва. Тому маркетингові зусилля повинні бути
спрямовані на вивчення цієї здатності. Ціна інтелектуального продукту буде більшою мірою
залежати від розмірів зазначеної економії, ніж від витрат на його розробку (поряд з іншими
факторами).
• Підприємства повинні чітко реагувати на все, що відбувається на ринку, задовольняти
потреби, організовувати і розвивати нове виробництво. Передові фірми щорічно випускають на
ринок нові моделі виробів, щоб задовільняти індивідуалізовані потреби покупців.
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Споживач у даний час став не тільки орієнтиром для організації нового виробництва, але і
першопричиною бізнесу. Тому, на наш погляд, інноваційний маркетинг вимагає перебудови
організаційної структури управління - підвищення статусу начальника відділу маркетингу до рівня
першого заступника генерального директора, а також створення комплексних команд, які
займаються маркетинговою діяльністю. Начальник маркетингового відділу підпорядковується
безпосередньо генеральному директору. Його першочергове завдання - координація роботи відділу
в цілому. Фахівці команди інноваційного маркетингу (інноваційні менеджери, інженери-розробники,
торгові працівники, маркетологи, інженери-виробничники, економісти-фінансисти, агенти з
постачання і збуту продукції) повинні вміти швидко реагувати на мінливу ситуацію на ринку.
Першочерговим завданням підрозділів маркетингу на початковому етапі пошуку інновацій стає
дослідження ринку, а саме: рівня попиту і конкуренції, поведінки покупця і динаміки його переваг,
наявності конкуруючих продуктів і можливостей закріплення новинки на ринку.
У російській практиці є хороший досвід в напрямку організації комплексних бригад [6]. У 80-х
рр.. XX ст. в наукових і проектних організаціях стали активно створюватися тимчасові творчі
колективи, які швидко, з високою ефективністю вирішували поставлені завдання. Такі колективи від
імені організації укладають договори на виконання робіт і реалізацію своєї продукції, при
необхідності реорганізовуються, залучають до роботи інших фахівців, швидко перебудовуються на
виконання нових замовлень. Для прискореного створення та освоєння нових виробів, розробки
організаційно-управлінських нововведень при роботі із споживачами своєї продукції,
використовують принципи інноваційного маркетингу та швидко впроваджують продукцію у
виробництво.
В умовах конкурентної боротьби значно підвищується ефективність роботи командноорієнтованих структур, при умові, що в їх діяльності беруть участь фахівці функціональних
підрозділів управління підприємством. Вони організовують не тільки внутрішньофірмові, але і
міжнародні зв’язки; налагоджують взаємини зі споживачами, конкурентами, кредиторами, банками;
виконують роботу з планування, обліку, організації виробництва, фінансових питань. При такому
підході концепція інноваційного маркетингу вдосконалюється, розвивається та піднімається на новий
щабель.
Висновки з даного дослідження. Резюмуючи все вищевикладене, можна зробити висновок
про те, що в сучасних умовах при розробці промислово-торгівельної політики на основі інноваційного
маркетингу необхідно забезпечити єдність і гармонію інтересів виробників і споживачів. Слід
забезпечити адекватне відображення системою інноваційного маркетингу функціональних підсистем
(виробничої, управлінської, технологічної); цілісність системи маркетингу, оптимальність статистики,
динаміки системи інноваційного маркетингу а також безперервність та синергічність маркетингових
дій.
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Анотація
В статті розкрита роль і значення проведення активної інноваційної політики та
використання елементів інноваційного маркетингу на підприємствах для оновлення технологічної
бази виробництва, покращення якості продукції і розширення ринків її збуту.
Ключові слова: підприємство, інновації, маркетинг, промислова політика, креативний
маркетинг, торгова політика підприємства.
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Аннотация
В статье раскрыта роль и значение проведения активной инновационной политики и
использования элементов инновационного маркетинга на предприятиях для обновления
технологической базы производства, улучшение качества продукции и расширение рынков ее
сбыта.
Ключевые слова: предприятие, инновации, маркетинг, промышленная политика, креативный
маркетинг, торговая политика предприятия.
Annotation
The article disclosed to the role and importance carrying out active innovation policy and the use of
elements innovation marketing for companies to update the the technological base of production, improve
the product quality, and expansion of markets its sales.
Key words: enterprise, innovation, marketing, industrial policy, creative marketing, trade policy
enterprise.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ
ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Постановка проблеми. Одним із актуальних завдань, яке стоїть перед сучасними
підприємствами і безпосередньо пов’язане із сталим розвитком регіонів України, є підвищення рівня
ефективності діяльності окремих господарюючих суб’єктів і забезпечення їх стійкості в умовах
інтеграції економіки держави у світовий туристичний простір. Наростаюча конкуренція та обмеженість
попиту стають дієвими стимулами диференціації пропозиції туристичних підприємств з урахуванням
особливостей споживчих сегментів ринку.
Характеристика існуючих теоретико-методологічних засад формування попиту не дає
комплексного розуміння у вирішенні проблем формування моделі поведінки споживачів. Результати
досліджень обмежуються суб’єктивним розподілом засобів маркетингу у порядку зниження відносної
важливості інструменту у напрямку регулювання купівельного вибору споживачів або ж
встановленням взаємозалежностей між набором комплексу маркетингу і психографічними
характеристиками цільових сегментів ринку. Останнє обумовлює необхідність пошуку альтернативних
важелів впливу на поведінку споживачів, що сприяли б трансформації їх типових моделей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження ринкової поведінки
споживачів, формування споживчих мотивацій порушуються у численних наукових працях іноземних і
вітчизняних вчених. До них можна віднести роботи: Н. Р. Балук [1], М. О. Городецької [4],
Я. В. Зоська [6], Г. В. Ложкіна [11], А. О. Максименко [13], М. В. Мастинця [14] та ін. Найістотніший
внесок у дослідження особливостей процесу споживчого вибору у туристичній сфері здійснили праці
А. С. Близнюк [2], А. І. Зінченко [5], Ю. Робула [19], Л. Шульгіної [24] та ін.
Взаємозв’язки дії засобів маркетингу з характеристиками сегментів споживачів розглядали у
своїх працях О. Краузе [9], Г. Д. Леонова [10], О. А. Лозова [12], М. Ю. Троян [23].
Все ще невирішеними залишаються питання визначення важелів впливу на моделі поведінки
споживачів на рівні туристичних підприємств та інструментів їх реалізації через дію конкретних
механізмів, ефективне використання яких дозволить досягнути бажаного рівня рентабельності
діяльності підприємств на ринку.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз основних підходів до моделювання поведінки
споживачів і визначення організаційних засад розробки та впровадження механізму формування
моделі поведінки споживачів як інструменту підвищення конкурентоздатності окремих вітчизняних
туристичних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як зазначає В. І. Тарасенко, ззовні купівельна
поведінка виглядає як ланцюжок вчинків, дій, які здійснює покупець, а внутрішньо вона є складною
конструкцією, у підвалинах якої знаходяться ті чи інші потреби у предметах споживання, а на вершині
– платоспроможний попит [21]. З’ясувати можливі механізми впливу на потреби споживачів можливо
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через аналіз типових моделей їх купівельної поведінки, що детермінуються, у свою чергу, чинниками
зовнішнього і внутрішнього порядку.
Узагальнені міркування з приводу дефініції терміну «модель поведінки споживачів» [2; 4; 11; 13]
обумовили доцільність його розкриття в наступному контексті: модель поведінки споживачів – це
типові алгоритми поведінки людини в якості споживача на ринку товарів і послуг, що відображають
найбільш ключові вузли прийняття купівельних рішень. Представлена авторська інтерпретація
сутності моделі поведінки споживачів передбачає зв'язок закономірності поведінки людини на ринку із
дією стимулюючих факторів зовнішнього чи внутрішнього спрямування, наслідки такої взаємодії.
Аналіз літературних джерел дозволив виявити значну кількість моделей поведінки споживачів та їх
типології [11; 13; 14; 19]. У загальному всю сукупність моделей поведінки споживачів вчені систематизують
і характеризують через призму двох основних напрямків: залежно від фази розвитку суспільства (модерна
та постмодерна фази споживання) або ж історичного етапу аналізу досліджень поведінки споживачів
(традиційні, економіко-поведінкові та узагальнені класи моделей поведінки споживачів) [6].
Результати власних досліджень щодо еволюції поведінки споживачів дозволяють вважати
правомірним відокремлення мотивів і факторів їх актуалізації, як основи систематизації та
виокремлення моделей поведінки споживачів, в основу яких покладено причинно-наслідкові
механізми. Отже, можливо привести їх групування відповідно до факторів детермінації та аспектів
купівельного процесу, яким приділялась основна увага у дослідженнях, тобто виокремити таким чином
підходи до моделювання поведінки споживачів (табл. 1).
Таблиця 1
Підходи до моделювання поведінки споживачів
Приклади моделей

Ціннісний

Цінності та критерії
вибору споживачів,
їх
потреби
та
бажання

Особисті доходи та
потреби споживачів

Моделі раціонального споживання А. Сміта, Д. Рікардо,
С. Міля, К. Маркса, О. Конта, Е. Дюркгейма, І. Бентама,
Г. Беккера,
Ш. Сісмонді,
Г. Госсена,
У. Джевонса,
Л. Вальраса,
К. Менгера,
А. Маршалла,
В. Парето,
Дж. Кейнса, моделі потреб Ч. Н. Аллена, А. Маслоу,
Т. Левіта, М. Фрідмена, теорія ощадливості Ф. Модільяні,
концепція
обмеженої
(селективної)
раціональності
Г. Саймона, Г. Лейбенштейна, Ф. Найта

Факторний

Аспекти
купівельного
процесу

Фактори
детермінації

Фактори,
що
впливають
на
процес прийняття
рішення
про
купівлю

Загальна
економічна ситуація
в
суспільстві,
соціокультурні
фактори, особистісні
характеристики
споживача

Моделі
показного
(демонстративного)
споживання
Дж. Дюсенберрі, М. Вебера, Т. Веблена, Г. Зіммеля,
Д. Гелбрейта, модель «ситуаційної логіки» З. Баумана,
теорія фальшивих потреб Г. Маркузе, моделі Т. Парсонса,
М. Грановетера, А. Етціоні, концепція очікувань і ставлень
споживачів Г. Катона, Д. Канемана

Процес прийняття
рішення
про
купівлю, його етапи,
послідовність

Фактори макросередовища,
соціокультурні,
особистіснопсихологічні,
ситуативні,
комплекс
маркетингу
підприємства

Модель відтворення певних стилів життя Р. Бокока,
А. Томлісона, П. Бурдьє, С. Леша, Дж. Урі, модель
символічного обміну Ж. Бордійяра, модель конструювання
соціальної ідентичності З. Баумана, Е. Гіденса.
Модель поведінки покупця «стимул-реакція» Ф. Котлера,
структурна
модель
Ф. Нікосія,
модель
поведінки
споживача Ховардра-Шета, дерево рішень або модель
поведінки споживача Росані, модель обробки інформації
споживачем
Беттмана,
модель
Енджела-КоллатаБлекуелла, модель поведінки споживачів Тріндіса, модель
споживчих цінностей Шета-Ньюмана-Гросс

Процесний

Підходи

З точки зору сучасних вчених, розуміння моделей поведінки споживачів достатньо описані у
вітчизняній і зарубіжній літературі [1]. Однак такі моделі розглядаються лише крізь спектр наукових
результатів досліджень і є адаптованими до вирішення конкретних науково-прикладних завдань.
Останнє суттєво обмежує коло досліджень з огляду на предмет даної роботи.
Необхідність формування моделі поведінки споживачів у сучасних умовах зумовлена дефіцитом
попиту, про що вказує О. Підлужна у своїх дослідженнях [16]. В умовах обмеженого попиту та
наростаючої конкуренції виокремлюють ряд підходів до розвитку підприємств. У таких умовах, як
зазначає Ф. Котлер, підприємства можуть діяти у кілька способів задля уникнення ситуації
перевиробництва: певна зміна у самому товарі; зміна у позиціонуванні товару; створення нового
революційного товару [8]. У відповідності до методичного підходу М. Портера, підприємство може
досягти першості на ринку або за ціновими параметрами, або за унікальністю [16].
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Інші автори акцентують увагу не на параметрах пропозиції підприємств, а на характеристиках
споживачів. Мова йде насамперед про схильність людини до набутої поведінки через систему
навчання [12; 18].
Розробка системи прикладного інструментарію потребує конкретизації понятійного апарату. З
огляду на концепцію Б. Скіннера [17], під формуванням моделі поведінки споживачів розуміємо
визначення наступного характеру: це процес послідовного використання маркетингових засобів з
метою стимулювання і направлення купівельної поведінки споживачів на ринку конкретних товарів і
послуг. Однак, за критерієм впливу на споживача визначаємо неоднозначність понять «формування
моделі поведінки споживачів», «регулювання моделі поведінки споживачів» та «управління моделлю
поведінки споживачів» [7; 15; 20]. У контексті результатів дослідження та їх структуризації, процес
формування моделі поведінки споживачів визначено як процес формування стимулів та антистимулів,
які спрямовують внутрішню мотивацію споживачів та їх купівельну поведінку.
Дефіновано категорію «організаційно-економічний механізм формування моделі поведінки
споживачів» (ОЕМ ФМПС): це комплексна система параметрів діяльності підприємства, що в
сукупності забезпечують формування бажаних купівельних очікувань у цільових сегментів споживачів і
сприяють приваблення найбільшого кола клієнтів через актуалізацію мотивації споживачів і
задоволення їх запитів на вищому від конкурентів рівні.
У рамках обраної проблематики, основним завданням є визначення конкретних засобів на рівні
підприємства, використання яких сприятиме трансформації існуючих моделей поведінки споживачів: із
одних типів моделей у інші або ж у якісно модифікований тип [9; 10; 23].
Головною ціллю проектування механізму формування моделі поведінки споживачів є пошук
напрямків підвищення конкурентоспроможної діяльності туристичних підприємств, що ґрунтуються на
концепції стійкого функціонування економічної системи [22].
На рівні окремого підприємства фактори детермінації поведінки споживачів і критерії вибору
туристичного продукту визначаються комплексною дією засобів маркетингу, які запропоновано
розглядати відповідно чотирьох рівнів туристичного продукту (рис. 1) [5; 16; 24]. У чотирирівневій
моделі туристичного продукту константи на кожному рівні та їх оціночні ваги у розрізі типових моделей
поведінки споживачів є набором характеристик (факторів) для побудови туристичним підприємством
комплексу інструментів «4Р». У свою чергу, рівень відповідності якості констант туристичного продукту
запитам цільових сегментів ринку впливає на конкурентоздатність туристичного підприємства.
Зазначений взаємовплив реалізується у рамках дії ОЕМ ФМПС туристичних підприємств, що враховує
характеристики підприємства і вимоги базових сегментів споживачів до характеристик туристичного
продукту у розрізі його рівнів.
Сукупний позитивний вплив від використання чотирирівневої моделі туристичного продукту, як
основи проектування ОЕМ ФМПС, дозволить забезпечити цільове спрямування бюджетів
туристичного підприємства, концентруючи зусилля на очевидних пріоритетах, і посилення їх
конкурентних позицій на регіональному ринку.
Виходячи із відносної однорідності ресурсної бази туризму, приймаючі туристичні підприємства
визначено як головних генераторів розвитку туризму в Україні, що пов’язано із специфікою їх
діяльності, яка носить виробничий характер по відношенню до туристичного продукту.
Все ж, специфічність туристичного продукту, що полягає у поєднанні асортименту послуг і товарів,
потребує від підприємств, у процесі формування пакетів пропозицій, розробляти їх цінність, чітко
поділивши на матеріальну та нематеріальну. Тобто, значення мають не лише асортимент, але й процес
придбання та обслуговування, який повинен бути максимально легким і приємним для покупців.
Представлена взаємозалежність на рис. 1 демонструє принципові можливості впливу на попит за
допомогою усього комплексу маркетингу, а саме, через узгодження усіх констант туристичного продукту з
точки зору виробника та споживача. Досягнення ж мети функціонування ОЕМ ФМПС туристичних
підприємств визначено можливим за рахунок формування якісного туристичного продукту у розрізі його
констант, що диференційовані за рівнями цінності кожним типом моделі поведінки споживачів.
У силу специфіки об’єкта впливу (моделі поведінки споживачів), ОЕМ ФМПС туристичних
підприємств має певні відмінності від традиційних внутрішньоуправлінських механізмів, основними з
яких є:
1. Принцип орієнтації на цільові сегменти споживачів, із властивими їм моделями купівельної
поведінки. Саме керуючись цим принципом, підприємство здатне визначити критерії вибору туристичного
продукту та підсилити поведінку споживачів через задоволення їх запитів на рівні вищому, ніж конкуренти.
2. Основними групами ресурсів підприємства є трудові, інформаційні та технологічні, які є
основними джерелами формування якісних констант туристичного продукту та інструментами їх реалізації.
3. Відмінності механізму формування моделі поведінки споживачів від існуючих є його основними
елементи: об’єкт управління, а саме туристичний продукт з точки зору виробника і споживача, а також
інтегративна функція, яка реалізує процес взаємоузгодження констант туристичного продукту.
4. Досягнення поставлених цілей і завдань підприємства реалізується через управління
технологією обслуговування споживачів, яка передбачає розроблення та реалізацію інноваційних
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програм, що орієнтуються на міжнародні стандарти, та є сполучною ланкою між підприємством і
споживачами; наявність тісних відносин співпраці між основними учасниками технологічного процесу.
Рівні туристичного
продукту

Характеристики
діяльності підприємства

Вимоги споживачів

І. Основний продукт
(характеристики, що
задовольняють
потреби споживача,

Диверсифікація діяльності та диференціація
пропозиції

Загальний імідж і
концепція пропозиції

ІІ. Супутній продукт
(основний продукт,
функціональні
характеристики)

Узгодження і вдосконалення системи
проживання, бронювання, транспортування та
інших послуг, що полегшують процес
замовлення чи користування турпродуктом

Належний рівень
якості основних
послуг, їх
відповідність
функціональним
характеристикам,
зручність замовлення

ІІІ. Додатковий
продукт (підтримуючі
атрибути продукту,
ексклюзивні
характеристики)

Наявність конкурентних переваг, надання
унікальних атрибутів продукту з урахуванням
регіону, потреб і мотивації цільових груп
споживачів

IV. Продукт у
широкому значенні
(сервісне
обслуговування,
переважно
неоплачувані
елементи)

Доступність (за ціною, за зручністю
розташування, за режимом роботи), атмосфера
(психологічний комфорт, що створюється
кваліфікованими працівниками), фізичне
середовище (архітектура та дизайн
приміщення), взаємодія клієнтів між собою
(психологічна сумісність сформованих груп),
взаємодія клієнтів із системою обслуговування
(психологічна та фізична доступність до
працівників, рівень підготовки кадрів)

Додаткові унікальні
вигоди (товари/
послуги), програми
лояльності, унікальна
технологія
обслуговування

Вимоги споживачів до
якісного рівня
обслуговування
підприємства

Рис. 1. Чотирирівнева модель туристичного продукту
У табл. 2 представлена диверсифікаційна модель прийняття рішень туристичних підприємств по
визначенню напрямків формування моделі поведінки споживачів. При цьому, основні сегменти ринку
представлені умовними позначеннями: «раціоналісти» - Р, «комунікатори» - Е, «соціозалежні» - С [3].
З метою визначення можливих наслідків трансформацій базових моделей поведінки
пропонується ввести умовні позначення: СХ′ – удосконалені (частково модифіковані) базові моделі
поведінки споживачів; СХ – кардинально нова модель поведінки споживачів; Р′, С′, Е′ – відповідно
частково трансформовані моделі поведінки сегментів Р, С, Е.
Використання моделі табл. 2 призначене для підвищення ефективності діяльності туристичних
підприємств, оскільки елементи системи розроблені з урахуванням категорії споживачів (сегменту) і
спрямовані на нівелювання виявлених у ході дослідження їх запитів розбіжностей із рівнем пропозиції.
Враховуючи загальний низький рівень конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту,
було обрано недиференційовану стратегію як базову у формуванні конкурентних переваг, що передбачає
виробництво комплексного якісного туристичного продукту. При цьому, чотирирівнева модель
туристичного продукту використана задля ідентифікації напрямків розвитку туристичних підприємств, що
забезпечить розподіл маркетингового бюджету за явними пріоритетами, відповідно запитам ринку.
Напрямками посилення конкурентних переваг було обрано: покращення якості туристичних
послуг, розширення асортименту послуг і використання передових технологій роботи з індивідуальним
клієнтом, залучення висококваліфікованих спеціалістів для роботи у підприємствах туристичної
індустрії, поглиблення маркетингових досліджень.
Враховуючи важливі напрямки підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств,
значне місце у цій частині має відводитися побудові оптимальної системи управління підприємствами,
як такої, що спроможна інтегрувати та раціоналізувати рух матеріальних, трудових, фінансових та
інформаційних потоків, які забезпечать створення якісного продукту та прийняття ефективних
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управлінських рішень
туристичної системи.

щодо

успішного

і

конкурентоспроможного

функціонування

конкретної

Таблиця 2
Диверсифікаційна модель прийняття рішень туристичних підприємств по визначенню
конкурентних стратегії
Комбінації моделей

Характеристика
трансформованих
моделей

Фактори впливу
(константи продукту)

Гіпотетично можливі
комбінації

1. С, Р, Е → Р
2. С, Р, Е → С
3. С, Р, Е → Е
4. Р↔Е↔С

7. С, Р, Е → Р′
Можливі комбінації

К1, К2, К3, К4
Схильності до
визначеного типу
поведінки людини
формуються під дією
глибинно-психологічних
чинників

5. Р↔С↔Е
6. С, Р, Е → СХ

8. С, Р, Е → С′
9. С, Р, Е → Е′

10. С, Р, Е → СХ′

Пріоритетні стратегії
розвитку

К1, К2, К3
К1, К2, К4
К1, К2, К3, К4

Глибока диференціація та
диверсифікація.
Забезпечити унікальну
корисність за основними
константами продукту

К1, К2, К3, К4
Поведінка споживачів у
кардинально новому
представленні
Частково
трансформовані моделі
поведінки споживачів
базових сегментів
Узагальнено
трансформована модель
поведінки споживачів
базових сегментів

К1, К2, К3, К4 у
кардинально новому
представлені
Удосконалені
К1, К2, К3, К4
Удосконалені
К1, К2, К3
Удосконалені
К1, К2, К4
Удосконалені
К1, К2, К3, К4

Інноваційний розвиток
основних констант
туристичного продукту
Вивести якість основних
констант до міжнародного
рівня
Недиференційована
стратегія.
Вивести якість основних
констант до міжнародного
рівня

Відтак, визначено принципи впровадження ОЕМ ФМПС туристичних підприємств: рівність
учасників взаємодії та їх суверенітет; захист прав суб’єктів діяльності; врахування і задоволення
соціально-економічних інтересів всіх учасників в процесі організації економічних відносин;
використання диференційованої системи важелів впливу і мотивації; соціально-економічна
відповідальність керуючої підсистеми перед керованою за результати регулювання попиту на
вітчизняному ринку; економічної доцільності взаємодії.
Обґрунтовано умови досягнення достатнього рівня ефективності ОЕМ ФМПС, серед яких:
формування потужної ресурсної бази, впровадження внутрішніх стандартів діяльності, формування
системи підтримки і контролю якості обслуговування споживачів, постійний моніторинг ринку задля
виявлення конкурентних переваг, наявність ефективного «зворотного зв’язку» із контрагентами і
споживачами, економічної доцільності функціонування системи.
Етапами впровадження ОЕМ виступають: об’єднання капіталу провідних підприємств туристичної
індустрії в регіоні; формування завищених очікувань у споживачів і лобіювання альтернативної лінії
купівельної поведінки; формування пропозиції відповідно запитам цільових сегментів ринку.
Все ж, сформувати якісний і комплексний туристичний продукт силами відокремлених підприємств
індустрії туризму неможливо з огляду на тісні міжфункціональні зв’язки у туризмі та велику кількість
учасників технологічного процесу. Для цього необхідний пошук механізмів співпраці підприємств певної
сфери діяльності на якісно вищому рівні, їх структуризація відповідно міжнародним стандартам. Увага
звертається на необхідність ретельного контролю діяльності контрагентів і належному регулюванні
відносин із ними в силу того, що постачальники туристичних послуг виступають кінцевою ланкою у
відносинах із споживачами. При цьому, уніфіковані стандарти і норми діяльності дозволять забезпечити
виробництво якісного туристичного продукту та окремих туристичних послуг і створити умови для
раціонального використання ресурсів туристичних підприємств.
За рахунок досягнення економічної синергії на рівні спілки туристичних підприємств, у вигляді
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту за параметрами якості
обслуговування та ціни, передбачається збільшити частку ринку туристичних підприємств через
залучення неорганізованих туристів. У свою чергу, посилення і підкріплення констант туристичного
продукту на всіх його рівнях сприятиме трансформації базових моделей поведінки споживачів у
модель поведінки CX′, для якої є характерним споживання комплексного якісного туристичного
продукту і спрощення процесу ухвалення купівельного рішення.
Очікувана ефективність дії ОЕМ ФМПС, на думку автора, проявляється у збільшенні
рентабельності більш конкурентоспроможних підприємств за рахунок підвищення якості вітчизняного
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туристичного продукту та зниження виробничих витрат підприємств-партнерів, а також у спрощенні
процесу реалізації купівельного вибору споживачів, гарантуючи їм при цьому мінімізацію купівельних
ризиків. Крім того, результати досліджень і внесених пропозицій дозволять обґрунтовано підійти до
виявлення резервів підвищення ефективності діяльності туристичних підприємств та активного їх
використання з метою нарощування обсягів збуту.
Ефективне функціонування запропонованого механізму потребуватиме відповідних структурних
змін організаційної, технічної та інформаційної підсистем діяльності підприємств. Одночасного
вдосконалення потребуватиме і їх маркетингова діяльність, зокрема, у напрямках її обґрунтування
через результати досліджень ринку, конкретизації критеріїв до вибору партнерів і показників кількісної
оцінки доцільності відносин співпраці із контрагентами.
Запропонований механізм формування поведінки споживачів може бути обраний як база для
розробки стратегії діяльності для існуючих, новостворених підприємств і підприємств, що перебувають
у кризовому становищі.
Висновки з проведеного дослідження. На основі систематизації підходів щодо моделювання
поведінки споживачів у рамках даного дослідження було уточнено економічний зміст поняття «модель
поведінки споживачів».
Запропонований підхід до визначення поняття «формування моделі поведінки споживачів» є
підґрунтям для побудови відповідного практичного інструментарію, вираженого у формі організаційноекономічного механізму туристичних підприємств, і проведення структурних змін у системі відносин
«підприємство-споживач». Зокрема, досягнення економічної синергії передбачено шляхом
покращення якості туристичних послуг, розширення асортименту послуг і використання передових
технологій роботи з індивідуальним клієнтом, залучення висококваліфікованих спеціалістів для роботи
у підприємствах туристичної індустрії, поглиблення маркетингових досліджень.
У ході подальших досліджень буде проведений аналіз можливих шляхів підвищення
ефективності функціонування системи управління туристичних підприємств у розрізі запропонованого
механізму та з урахуванням необхідності розробки комплексного інструментарію споживчої оцінки
якості обслуговування на підприємствах і визначення проблемних місць.
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Анотація
У статті досліджуються основні організаційно-економічні засади проектування механізму
формування моделі поведінки споживачів як підґрунтя для вирішення проблем підвищення
ефективності діяльності підприємств туристичної інфраструктури.
Ключові слова: модель поведінки споживачів, формування моделі поведінки, туристичні
підприємства, механізм, конкурентні переваги.
Аннотация
В статье исследуются основные организационно-экономические принципы проектирования
механизма формирования модели поведения потребителей как основы решения проблем
повышения эффективности деятельности предприятий туристической инфраструктуры.
Ключевые слова: модель поведения потребителей, формирования модели поведения,
туристические предприятия, механизм, конкурентные преимущества.
Annotation
The article is examined the main organizational and economic principles of the design of the
mechanism of forming a model of consumers’ behavior as a basis for solving the problems of increasing the
efficiency of the activities of tourist infrastructure enterprises.
Key words: model of consumer, forming of the model of behavior, tourist enterprises, mechanism,
competitive advantages.

320

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 339.187.192
Лозинський В.Т.,
аспірант кафедри комерційної діяльності і підприємництва,
Львівська комерційна академія

ТОВАРНІ ВТРАТИ ЯК ЧИННИК РИЗИКУ ЗАСТОСУВАННЯ
МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ
Постановка проблеми. У міру зростання вимог до культури торгівлі та якості торговельного
обслуговування в умовах жорсткої конкуренції і глобалізації основних секторів внутрішньої торгівлі
поглиблюється диверсифікація торговельної діяльності, модифікуються торговельно-технологічні
процеси, в широких масштабах відкривається доступ покупців до товарів і послуг як роздрібної, так і
дрібнооптової торгівлі.
Нові технології самообслуговування зумовлюють не тільки зручність, комфорт для покупця,
високий рівень обслуговування, але й специфічні проблеми. Одна з них – зростання втрат товарів у
торгівлі.
Суть проблеми полягає у тому, що втрати товарів виникають внаслідок забудькуватості покупців
розраховуватись за частину покупки або здійснення крадіжок товару в процесі покупки. Ця проблема
актуалізується і досягає широких масштабів у більшості країн світу. Таким чином, втрати товару –
категорія багатоаспектна. У контексті даного дослідження під втратою товарів в торгівлі слід розуміти
убуток товару в підприємствах роздрібної та дрібнооптової торгівлі внаслідок крадіжок
невстановленою особою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним дослідженням суті та ролі товарних
втрат, питань практики управління та їх оптимізації на підприємствах торгівлі займалися В. Апопій [1],
Ф. Бутинець, Б. Валуєв, Т. Давидюк, І. Костюкова, Д. Кузьмін, Х. Літвак, Д. Луговской, В. Пархоменко,
В. Сікорський, А. Черета, І. Янушкевич та ін. Наукові праці з проблеми товарних втрат торкаються
переважно їх обліку [2; 3; 4] та обґрунтування використання нормативів товарних втрат [5; 6; 7],
натомість у них не розглядаються питання взаємообумовленості товарних втрат внаслідок крадіжок
товарів та застосування технології самообслуговування як методу продажу товарів, що передбачає
ліквідацію бар’єрів між покупцями і товарами та надає можливості відвідувачам магазинів щодо
необмеженого доступу до товарів, відкрито викладених на торгово-технологічному обладнанні у
торговому залі магазину. Таким чином, варто відмітити поверхневість та суто практичну направленість
досліджень взаємозв’язку явища товарних втрат та методів активізації продажу, що робить
дослідження з даної теми особливо актуальним.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді суті товарних втрат, як одного з
основних чинників ризику при застосуванні методів активізації продажу, та обґрунтування можливих
шляхів підвищення рівня безпеки торговельного підприємства в даному аспекті.
Виклад основного матеріалу дослідження. За даними різних моніторингових компаній,
втрати товарів від крадіжок становлять від 1 до 5% товарообороту підприємств самообслуговування.
Згідно з даними NRSS (National Retail Security Survey – дослідження безпеки роздрібної торгівлі США),
в результаті крадіжки роздрібні магазини втрачають близько 1,5 % свого обороту, схожі показники
відзначають і в Європі. У світових масштабах, таким чином, втрати перевищують $100 млрд. [8].
В Україні масштаби втрат товарів зростають пропорційно впровадженню самообслуговування у
супермаркетах та в магазинах-складах дрібнооптової торгівлі. Величина втрат, за даними наших
обстежень і експертних оцінок, коливається в межах 1-3 % товарообороту.
Таким чином, втрати товарів в результаті крадіжок є супутником впровадження прогресивних
методів торговельного обслуговування як в Україні, так і в зарубіжних країнах.
Для зменшення крадіжок як покупцями, так і торговим персоналом, слід активно впливати на дві
категорії, які є в основі будь-якої крадіжки: причина (передумова крадіжки, те, що штовхає на її
здійснення) та можливість (практична реалізація задуму).
Застосування методу продажу самообслуговування створює передумови для виникнення
можливостей та широкого спектру способів спричинення крадіжок, а тому робота в цьому напрямку
полягає у правильному розміщенні товару та торговельного обладнання.
Зменшення причин здійснення крадіжок повинно бути пріоритетним завданням діяльності
торговельного підприємства. Дієвим способом попередження товарних втрат має бути розробка та
впровадження системи стимулювання покупців на зниження рівня втрат. Стимулювання покупців за
відмову від крадіжок повинне виступати як систематичні заходи, які проводяться з ініціативи
менеджера з безпеки, в основі яких повинна бути чітка система стимулів.
Система стимулювання покупців для зниження рівня крадіжок має складатися з таких базових
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елементів:
• створення середовища комфорту і безпеки для покупців;
• швидке і якісне обслуговування претензій клієнтів;
• застосування технічних систем, які стримують від крадіжки: візуальні елементи, спеціальні
звукові елементи, інші антикрадіжні елементи [9, с. 74].
Створення середовища комфорту і безпеки для самих покупців відіграє важливу роль у впливі
на настрій відповідної частини покупців та їхню налаштованість на крадіжку. Шляхами створення
такого середовища можуть бути:
1. запобігання нанесенню шкоди покупцям на території магазину (слизькі високі сходинки,
гострі кути торгового обладнання, вузькі проходи, незручності переміщування по торговому залу тощо)
- його можна здійснити за допомогою вдалого проектування приміщення магазину, аналізу потоків
покупців, вибір безпечного обладнання.
2. вияв турботи про власність покупців – чистота в камерах зберігання, наявність вільних
комірок, освітлення та охорона парковки, зручний вхід в магазин.
3. проведення роботи по зниженню кишенькових крадіжок та висвітлення її результатів в
буклетах для покупців, залучення покупців до виявлення фактів розкрадання та вручення їм нагород.
4. відсутність черг біля кас, привітність та доброзичливе ставлення персоналу до покупців та
інші елементи, які впливають на загальне враження від відвідуваності магазину.
Зазвичай, покупець при наявності будь-якої (обґрунтованої, необґрунтованої) претензії
розраховує на швидке вирішення проблеми та прийнятний для себе результат, адже в іншому випадку
покупець залишається з почуттям обману, неуваги до своєї персони, від чого зростає негативне
сприйняття суб’єкта господарювання, зниження цінності його в очах покупців (негативні спогади
передаються в 3-4 рази більшій кількості контактуючих осіб, ніж позитивні). З метою оптимізації даного
аспекту комунікації з покупцем потрібно забезпечити виконання таких умов:
1. швидкий обмін неякісних товарів;
2. швидке опрацювання скарг і претензій;
3. робота телефонної «гарячої лінії» для покупців.
Одним з інструментів попередження крадіжок є активне та свідоме застосування деяких
візуальних елементів з метою дії на бажання завдати шкоди. Таким чином можна стримати від
крадіжки частину спонтанно налаштованих на неї покупців. Для цього рекомендується застосовувати:
• написи на касах, які нагадують про звірку наявного товару з виданим чеком;
• легке тонування дзеркал та вікон, які виходять на торговий зал;
• декоративні дзеркала в закритих зонах;
• наявність фірмового одягу в працівників служби безпеки;
• манекени в місцях, де візуальний контроль є утрудненим;
• наявність рекламних плакатів, на яких фігури людей зображені в повний ріст або зображені
обличчя людей;
• наявність вказівників, написів з ілюстрацією розміщення відеокамер, інформування про
здійснення відеоконтролю.
Робота зі створення і розміщення візуальних елементів з написами, табличками, повинна
вестися за участю менеджера зі збуту (маркетингу, реклами – відповідно до посадових обов’язків та
організаційної структури), оскільки елементи повинні бути витримані в єдиному фірмовому стилі і мати
відповідний формат.
Технічна сторона безпеки торгового підприємства багата своїм інструментарієм, а саме: звукові
елементи (транслюються спільно із музикою в торговому залі), система відеокамер, комплекси
спостереження за касирами, антикрадіжні ворота, системи доступу та обмежень (турнікети, двері
односторонні).
Застосування технічних засобів для контролю та спостереження несе в собі застереження та
може бути інструментом як зменшення товарних втрат (що є позитивним), так і зменшенням
лояльності покупців (а це вже породжує певну проблему для торговельного підприємства).
Технічні засоби за прямим своїм функціональним призначенням є інструментом виявлення,
оповіщення спроби та фіксація крадіжок. З іншого боку, технічні системи можуть мати негативний
вплив на формування стійкої лояльності покупців, через те, що частина відвідувачів сприймають
надлишок технічних засобів безпеки як недовіру до самих покупців, що неодмінно призведе до
зменшення цінності компанії разом з її асортиментним рядом в очах клієнтів. Як зазначають Карл
Сьюелл і Пол Браун в своїй роботі «Клієнти на все життя»: «Варто надіятись, що тільки 1 % людей є
нечесними і не потрібно, щоб цей відсоток заставляв сумніватись в чесності 99 %, адже можна
звинуватити гарну людину» [10, с. 92].
Висновки з проведеного дослідження. Все це дозволяє зробити висновки про необхідність
раціонального підходу до застосування технічних систем в торговому залі магазину
самообслуговування, поєднанні їх із особистим контролем працівниками служби безпеки, створення
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умов для розуміння клієнтами необхідності застосування таких заходів, а також залучати покупців до
роботи зі зниження втрат та інформувати про результати такої взаємодії, що в свою чергу посилить
зв’язок із компанією та створить можливість вважати себе (покупця) частиною успіху магазину та
визнання як корисного суб’єкта соціуму.
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ВІРТУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Постановка проблеми. Світ, який раніше оточував організацію, був більш-менш стабільним і
передбачуваним. Реальності сучасного світу зовсім інші: у ньому раз у раз виникають несподівані
зрушення і зміни, які породжують, з одного боку, величезні можливості розвитку для одних організацій
(які опинилися готовими до змін, що виникли), а з іншого боку, породжують фатальні умови для інших.
Світ став більш хаотичним, і характеристика «передбачуваний» для сучасних реалій стає все більш
примарною. Обсяги знань, якими володіє суспільство, подвоюються кожні п'ять років, багато ринків
досягли перенасичення, а конкуренція прийняла гіпер форму, і організації, щоб вижити, повинні
реагувати на це відповідним чином.
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Швидкість і сприйнятливість змін, необхідних для адаптації організацій до зовнішніх умов,
визначають тривалість їх існування на ринку. Одним з нових інструментів такої адаптації є
використання Інтернету. Інтернет, як середовище ведення бізнесу, практично безмежний, але зараз
вміння працювати в Інтернет не є конкурентною перевагою, необхідні структурні перетворення, нові
підходи. В умовах кризи значно зріс вплив Інтернету на економіку - тільки тут відбулося збільшення
обсягів реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Щоб створити віртуальну організацію, перш за все,
слід побудувати віртуальний простір, в якому вона буде існувати, і лише після цього можна приступати
до розробки та реалізації самої технології. Для віртуального простору потрібні не тільки ІТ-технології,
але й людська уява. Як говорить Грехем Г. [1] в своїй проникливій роботі «The Internet», необхідно не
просто нове, а радикально нове. Віртуальний простір здатний до трансформації і революційний. Він
представляє собою міць, призначену для людей. Він кидає виклик державним кордонам, які
розділяють «фізичний простір», і стає провісником глобалізації.
Кожній організації потрібен простір. Цей вимір може приймати безліч форм і нерідко декілька
форм одночасно. Одна із форм становить простір, в основі якого лежать уявлення і думки членів
організації та те , як вони діють в цьому просторі. Бойсот М. [2] назвав його «інформаційним
простором» організації і зв'язав по внутрішніх параметрах з корпоративною культурою. Морган Г. [3] в
роботі «Images of Organization» перерахував безліч метафор, які пов'язані з тим, як члени організації
сприймають її і реагують на неї. Метафори допомагають усвідомити реальний стан справ в компанії.
Для існування простору культури необхідно, щоб всі співробітники узгоджено сприймали
організацію. На думку Гарета Моргана [3], організації завжди створюють спільні цілі та сприйняття:
якщо люди збираються разом, щоб організовано займатися справою, їм обов'язково необхідні якісь
орієнтири.
Для створення віртуальної компанії недостатньо просто встановити комп'ютерну мережу і
вибудувати навколо неї організацію. Це вимагає насамперед творчого акту, конструювання
віртуального простору, в якому буде функціонувати компанія. А для цього необхідні працівники, які
володіють спеціальними навичками. Тому, питання корпоративної культури посідає важливе місце на
всіх етапах розвитку віртуальної організації та потребує поглибленого дослідження.
Постановка завдання. Основне завдання статті полягає в дослідженні корпоративної культури
віртуальної організації.
Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час склалося декілька визначень
віртуальної організації (ВО) [4]. Було проведено дослідження, в результаті якого пропонуємо наступне
визначення віртуальної організації: ВО представляє собою організацію, існуючу як об'єднання, що не
має географічного центру і функціонуючу через телекомунікаційні засоби. Віртуальна організація
утворюється юридично незалежними учасниками, що розділяють між собою ресурси та навички для
досягнення поставлених завдань. Взаємодія між членами віртуальних організацій відбувається, в
основному, через комп'ютерні мережі. Характерними рисами віртуальних організацій є непостійний
характер функціонування елементів, єдність цілей, поділ і загальний доступ до ресурсів, здійснення
зв'язків і управлінських дій на базі систем телекомунікації, взаємини з усіма партнерами та іншими
зацікавленими організаціями на основі серії угод, договорів; утворення тимчасових альянсів
організацій в суміжних областях діяльності. Характеристики віртуальності можуть ставитися до активів
організації і до структури управління. Різні форми активів і форми управління впливають один на
одного і породжують кілька типів організаційних структур віртуального типу [5].
Подібно до традиційних організацій, віртуальні також мають дві основні характеристики: мета і
структура.
Налаштування кожного елемента важлива для віртуальних організацій так само, як і для
традиційних. Віртуальні організації - не самоціль: перехід до віртуальних форм не означає «відмову
від менеджменту» або досягнення кінцевих цілей. З точки зору стратегії віртуальні організації слід
розглядати як стратегічну альтернативу. Більш того, цю альтернативу слід реалізовувати тоді і тільки
тоді, коли керівництво проаналізувало потреби бізнесу і клієнтів і прийшло до висновку, що
можливості віртуальних організацій дозволять набагато краще задовольнити їх, ніж у випадку
застосування традиційних форм.
Менеджери повинні розвивати організації, в яких реалізуються і віртуальні, і матеріальні
елементи, причому їх точна пропорція залежить від потреб клієнтів і постачальників, характеру
продукції чи наданих послуг. Ці компоненти слід зібрати воєдино, в таку організаційну форму, яка
дозволить реалізувати намічені цілі. Питання «віртуальний або реальний?» слід задавати стосовно
двох елементів: до активів організації і до структури управління.
Віртуальні компанії тяжіють до еволюції, а не до революцій: поступовий розвиток організаційних
форм, а не злам того, що існувало раніше. Ніде це не проявляється настільки явно, як коли ми
розглядаємо використання віртуальних організацій для створення технологій. Більшість з цих змін
відбувається за рахунок появи новітніх інформаційних технологій, за допомогою яких стала можлива
обробка величезних пластів інформації, що призводить до глобалізації економіки і прискоренню змін в
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оточенні організацій. У цих умовах проблеми захисту і пошуку свого споживача, адекватної реакції на
зміни ринку, проблеми самонавчання і саме реорганізації стають все більш важкими. Реагуючи на ці
зміни, організації шукають нові форми співпраці, і нові форми управління.
В даний час віртуальні організації активно впроваджуються в економічну дійсність: банківський
сектор, страхування, освіта, торгівля, реклама, соціальна сфера і т.д. Такий стан справ змушує поновому розглядати питання менеджменту цих організацій. Відбувається трансформація: функцій
менеджменту віртуальних організацій, вимог до менеджера віртуальної організації, компетенції
персоналу. Збільшується значення такого поняття як «довіра». Одночасно видозмінюється і сутність
функції «контроль», оскільки в умовах віртуальних організацій без довіри неможлива організація
роботи, а для зниження управлінських ризиків при збільшенні відхилень від прийнятих стандартів
складно налагодити взаємодію.
Крім того, в цих організаціях існує велика проблема формування корпоративної культури,
доведення до всіх учасників загальних принципів роботи, їх взаємодії, мотивації в дотриманні цих
принципів.
Розвиток віртуальних організацій в деякій мірі повторює, тільки в прискореному варіанті,
розвиток реальних організацій, з'являється, поки не всіма учасниками усвідомлена, потреба у
виробленні загальноприйнятних стандартів, правил поведінки агентів віртуальних організацій у
вигляді корпоративної культури віртуальної організації. З'явилося поняття Інтернет-етикет для
полегшення використання комунікативних взаємодій, отримали поширення нові атрибути спілкування,
нові мовні конструкції.
Формування корпоративної культури реальної організації представляє собою процес - тривалий
і складний, але в певній мірі відпрацьований і виправданий економічно.
Для віртуальних організацій процес перебуває в стадії формування. Разом з тим, при всій
умовності виділення цього поняття, можна відзначити кілька рівнів корпоративної культури віртуальної
організації:

–Рівень створення організації - творці віртуальної організації вже обговорюють умови
входження до її складу. Кожна віртуальна організація самостійно встановлює правила роботи для
своїх учасників, виходячи з балансу між потребами користувачів і наявним обсягом ресурсів.
–Рівень експлуатації - необхідність підтримки віртуальної організації, внесення змін.
–Робота з клієнтами, наприклад, захист інформації про клієнта.
–Робота з агентами (персоналом) - як і чому навчати персонал.
–Захист своєї організації.

Підтримання корпоративної культури можливо за допомогою продуманої системи стимулювання
співробітників (агентів) [6], окрім грошової винагороди, рекомендується використовувати:

–Підтримання почуття відповідальності за виконувану роботу, причетності до процесу
планування.
–Довіра до співробітника.
–Підвищення його самооцінки.
–Навчання працівника.

Разом з тим існує і ряд обмежень, що гальмують розширення застосування віртуальних
організацій:

– Віртуальні організації стають занадто модними атрибутами бізнесу, що не може не лякати
керівництво реальних організацій;
– Введення заборони на паперове листування (тільки електронний документообіг), яку вводять
при впровадженні віртуальних підрозділів, насторожує (лякає) як керівників, так і окремих виконавців;
– Впровадження віртуальних організацій припускає принципові зміни методів керівництва з боку
менеджерів, скорочення сфери їхнього впливу;
– Скорочення сфери особистого спілкування, що далеко не всіма співробітниками сприймається
позитивно.
– Впровадження нового варіанту робочого місця - телероботи, що також сприймається
працівниками неоднозначно.
– Поява нових видів конфліктів в організаціях - між різними агентами, які прагнуть довести свою
виняткову компетенцію.
Застосування перерахованих вище напрямків по підтримці своєї корпоративної культури може
знизити рівень опору із розвитку віртуальних організацій.
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Необхідно також сказати, що культура організації створює власний простір, в якому
визначаються потоки знань та найбільш легко використовувані типи знань [7]. Простір культури
простирається до тих меж, до яких співробітники готові його освоїти і ефективно працювати всередині
них.
Для існування простору культури необхідно, щоб всі співробітники узгоджено сприймали
організацію: вони повинні розділяти якісь загальні цінності і, хоча б до деякої міри, однаково «бачити»
свою організацію. Простір культури - не сума поглядів і цінностей всіх її членів, а простір, де всі вони
сходяться в єдиній точці. Чим ближчі ці цінності і погляди, тим щільнішим стає культурний простір, так
як більше число людей «вкладаються» в корпоративну культуру.
Відомо безліч різних визначень простору культури. Наприклад, Хофстеда Г. [8] характеризує
культуру як сплав загальноприйнятих цінностей і дій і пропонує для її оцінки використовувати різні
характеристики: орієнтованість на процес, спрямованість на результат, професіоналізм або
обмеженість, відкритість чи закритість системи та ін. З іншого боку, Бойсот М. [2] вважає, що різні
культури слід класифікувати в залежності від того, як вони систематизують і розподіляють знання.
Морган Г. [3] справедливо вказує, що всі ці методи вірні лише частково, тому для дослідження кожної
окремої культури краще використовувати більше одного методу - тільки так вдасться оцінити її
атрибути.
Аргументи Нонака і Такеучі [9] показують важливість простору культури. Щоб побудувати
процвітаючий віртуальний простір, необхідно, щоб кожен співробітник організації відповідав трьом
характеристикам:

–Співробітники повинні здатні уявляти собі організацію як зсередини, так і зовні, усвідомлювати
власну роль і взаємозв'язки з іншими людьми всередині і зовні організації.
–Співробітники, як індивідуально, так і в команді, повинні вміти керувати технологіями того
рівня, який задовольняє організацію, і використовувати їх, щоб підтримувати взаємозв'язки і
управляти власними знаннями.
–Члени колективу повинні розділяти багато цінностей і порядок дій, щоб спільна робота була
максимально гармонійна і щоб однакові уявлення про знання, організації і культуру превалювали в
межах компанії.
Якщо хоча б одна з цих сфер не охоплена, віртуальний простір починає руйнуватися.
Недостатнє уявлення означає, що співробітники і менеджери не здатні до кінця осягнути, чим
збираються займатися; вони замикаються у собі і випадають із спільної діяльності. В результаті,
мережі віртуального простору функціонують все гірше і гірше. Незадоволеність технологіями свідчить
про невміння персоналу контактувати один з одним в мережах, що веде до зриву планів, а також до
обмеження або блокування потоків знань. Слабкий простір культури означає, що в організації існують
різні уявлення про проголошені компанією цілі, що знову веде до порушення роботи мереж, а також до
виникнення внутрішніх блоків і ворожнечі різних угруповань, що прагнуть до реалізації власних
культурних цінностей.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, сила і ефективність віртуальних організацій
багато в чому залежить від того, як вони сконструйовані і задумані. Значне місце займає простір
культури, який визначає і створює віртуальний простір. Якщо дизайнерові віртуальної організації
вдається узгодити цей простір, то бізнес може розвиватися за межами його колишніх фізичних
кордонів, в абсолютно нових світах інновацій та дій. Однак це не означає, що уявлення окремих осіб і
культура групи не можуть змінюватися; можуть і повинні, і найчастіше технологія спонукає до цього.
Але сама по собі, без сторонньої допомоги технологія не здатна на такі зміни, це роль сильного і
рішучого менеджменту - реалізувати зміни і забезпечити максимальну сумісність всіх елементів.
Потенціал віртуального простору, якщо не брати вивільнення ресурсів і зниження витрат,
здається майже безмежним. Тим не менше, існують і обмеження, що накладаються творчими
здібностями співробітників, технічними системами та культурами окремих груп. Віртуальний простір
представляє собою інший різновид простору, але в ньому ще діють обмеження, характерні для
традиційних організацій.
Бібліографічний список
1. Graham G. The Internet: A Philosophical Inquiry / G. Graham. – London : Routledge, 2009. –
179 c.
2. Boisot M. Information Space: A Framework for Leading in Organization / M. Boisot // Jornal of
General Managment. - 2005. - № 20. - Р. 78-92.
3. Morgan G. Images of Organization / G. Morgan. – NewbaryPark, CA: Sage. – 1998. –138 р.
4. Вютрих Х. А. Виртуализация как возможный путь развития управления / Х. А. Вютрих,
А. Ф. Филипп. // Проблемы теории и практики управления. – 1999. - № 5. - С. 45-49.
5. Тарасов В. Причины возникновения и особенности организации предприятия нового типа /
В. Тарасов // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 1. – C. 87-90.

326

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

6. Катаев А. В. Виртуальные предприятия: особенности организации и управления /
А. В. Катаев. // В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов : Тезисы
докладов 24-й международной школы-семинара им. С. С. Шаталина. – 2001. – Часть 2. – С. 115-116.
7. Ворнер М. Виртуальные организации. Новые формы ведения бизнеса в XXI веке /
М. Ворнер, М. Витцель. – М. : Добрая книга, 2005. – 296 с.
8. Hofstede G. Cultureand Organization / G. Hofstede. - London : McGaw-Hill, 2001. – 436 p.
9. Nonaka I. The knowladge-Creating Company / I. Nonaka. – Oxford : Oxford University Press. –
1991. – 120 p.
Анотація
У статті розглянуто корпоративну культуру віртуальної організації, розкриваються основні
її аспекти та також рівні корпоративної культури. Показані обмеження, з якими стикаються
віртуальні організації в сучасних реаліях. Перераховуються необхідні чинники для існування
простору культури. Вказується на важливість корпоративної культури для віртуальної організації.
Ключові слова: віртуальні підприємства, віртуальні організації, корпоративна культура,
простір культури.
Аннотация
В статье рассмотрена корпоративная культура виртуальной организации, раскрываются
основные аспекты, а также урони корпоративной культуры. Показаны ограничения, с которыми
сталкиваются виртуальные организации в современных реалиях. Перечисляются необходимые
факторы для существования пространства культуры. Указывается на важность корпоративной
культуры для виртуальной организации.
Ключевые слова: виртуальные предприятия, виртуальные организации, корпоративная
культура, пространство культуры.
Annotation
The article deals with the corporate culture of virtual organization, reveals the main aspects and the
level of corporate culture. The following restrictions faced by virtual organizations in modern realities are
revealed. Factors necessary for the existence of corporate culture are listed. The importance of corporate
culture for virtual organizations is indicated.
Key words: virtual enterprises, virtual organizations, corporate culture, the cultural space.
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ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Постановка проблеми. Сільськогосподарська галузь є вкрай важливою для країни, а тому її
розвитку та підтримці вітчизняного аграрного виробництва держава завжди приділяє особливу увагу.
В той же час, після прийняття Податкового кодексу України виняткового значення набули проблеми
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, оскільки специфіка аграрної галузі, яка має
сезонний характер, вимагає особливих підходів до оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників.
Тому податки у сільському господарстві використовуються в якості особливого інструмента
державної фінансової підтримки та специфічного засобу формування фінансових ресурсів в умовах
відсутності більш дієвих важелів підтримки (наприклад, прямого бюджетного фінансування).
Водночас, система оподаткування вітчизняних сільськогосподарських підприємств нині залишається
недостатньо сформованою та малоефективною, що негативно впливає як на результати діяльності
підприємств аграрного сектору, так і на виконання державою фіскальних та регулюючих завдань.
Крім того, необхідно зазначити, що реформи в оподаткуванні сільськогосподарських виробників
в останні роки, як правило, аргументуються політичними а не фінансово-економічними чинниками.
Враховуючи викладене, розробка та практичне запровадження напрямів вдосконалення
інструментарію та механізмів оподаткування сільськогосподарських підприємств, які б відповідали
сучасним умовам фінансово-економічної діяльності, є важливим завданням як для держави, так і для
наукового загалу та фінансистів-практиків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З цієї причини дослідженню проблемних аспектів
функціонування механізмів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників та напрямам їх
вдосконалення присвячені праці багатьох вітчизняних учених, серед яких на особливу увагу
заслуговують публікації В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, Д. Деми,
О. Кириленко, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, П. Лайка, І. Луніної, А. Поддерьогіна, А. Соколовської,
Л. Тулуша, В. Федосова.
Поряд з цим, не дивлячись на значну кількість публікацій, присвячених як недолікам сучасних
механізмів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, так і обґрунтуванню напрямів їх
вдосконалення, зазначена проблематика до цього часу остаточно не вирішена, а тому залишається
наразі гостроактуальною, що й визначило необхідність подальших наукових пошуків у даній галузі
фінансової науки та зумовило потребу в проведенні цього дослідження.
Постановка завдання. Метою даної розвідки є дослідження проблем сучасних механізмів
оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні для наукового обґрунтування шляхів їх
вирішення. Для виконання поставленого завдання в ході його проведення використано економікостатистичні методи дослідження, зокрема монографічний, табличний та графічний методи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в Україні основними податками, які сплачують
до бюджету організовані агроформування, є фіксований сільськогосподарський податок, податок на
доданку вартість, податок з доходів фізичних осіб, плата за оренду землі державної та комунальної
власності, а також екологічний податок. Крім того, вони можуть сплачувати плату за користування
надрами, збір за першу реєстрацію транспортних засобів, а також земельний податок за використання
земельних угідь, що використовуються не для ведення сільськогосподарського виробництва (рис. 1).
Поряд з цим, враховуючи незначну питому вагу плати за користування надрами, збору за першу
реєстрацію транспортних засобів, а також земельного податку за використання земельних угідь, що
використовуються не на потреби ведення сільськогосподарського виробництва в податкових виплатах
організованих агроформувань, проблемні аспекти їх нарахування і сплати в цьому дослідженні не
розглядаються.

328

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

Особливості механізмів справляння податків, що сплачуються сільськогосподарськими
підприємствами в Україні
Фіксований сільськогосподарський податок сплачують сільськогосподарські підприємства, що мають
землі сільгосппризначення, у яких відсутня податкова заборгованість та 75-відсотів від загального обсягу
реалізації за попередній звітний рік складає виручка від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва а також продукції її переробки. База оподаткування – нормативна грошова оцінка сільгоспугідь,
проведена станом на 01.07. 1995 року. Ставки податку – рілля, сіножаті та пасовища – 0,15 %, багаторічні
насадження – 0,09 %, землі водного фонду – 0,45 %, земельні угіддя тепличних комбінатів – 1 %.
Нараховується раз на рік, а сплачується помісячно, проте в І та ІІ кварталах – по 10 %, в ІІІ кварталі – 50 %, в
IV кварталі – 30 % від річної суми ФСП. У разі порушення порядку нарахування і сплати ФСП (реалізації
покупної продукції у розмірі більше 25 % від валового доходу) платники переходять на загальну систему
оподаткування з наступного року. Платники ФСП звільнені від сплати податку на прибуток підприємств,
земельного податку, крім податку за використання земельних угідь несільськогосподарського призначення,
збору за спеціальне водокористування та зборів за проведення платниками ФСП торгівельної діяльності.
Податок на додану вартість сільськогосподарські підприємства не сплачують до бюджету з реалізації
продукції власного виробництва. ПДВ до сплати визначається як різниця між податковими зобов’язаннями та
податковим кредитом. Ставка податку в переважній більшості випадків – 17 % . Суми податку на додану
вартість від реалізації товарів, робіт та послуг власного виробництва використовуються на власні потреби
сільгосппідприємства. До бюджету сплачується ПДВ виключно від реалізації покупних товарів, робіт та
послуг. ПДВ нараховується і сплачується помісячно або поквартально. Податок з доходів фізичних осіб
сільськогосподарські підприємства сплачують як податкові агенти з усіх видів доходів, що виплачуються їх
працівникам. Ставки податку – 15 % та 17 % (з доходів, що перевищують 10 мінімальних заробітних плат).
База оподаткування – нарахована заробітна плата за мінусом єдиного соціального внеску, що сплачується
за рахунок працюючих, податкової соціальної пільги (50 % прожиткового мінімуму для осіб, у яких заробітна
плата не перевищує 140 % прожиткового мінімуму, заокруглених до найближчих 10 грн.) та податкової
знижки (витрат працюючих громадян на лікування, благодійність, навчання, виплату відсотків за іпотечними
житловими кредитами). Податок сплачується під час виплати доходів. Плата за оренду землі державної та
комунальної власності сплачується орендарями земельних ділянок. Розмір та умови сплати орендної
плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем, проте він не може
бути меншим для земель сільськогосподарського призначення від розміру земельного податку, для інших
категорій земель - від трикратного розміру земельного податку, та не може перевищувати для земельних
ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які
виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру
таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні
мережі), − 3 % нормативної грошової оцінки, для інших земельних ділянок, наданих в оренду, − 12 %
нормативної грошової оцінки. Екологічний податок сплачується за викиди в атмосферу забруднюючих
речовин, їх скиди у водні ресурси і підземні горизонти та розміщення відходів у навколишньому середовищі.
Об’єктом обчислення є обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин (для стаціонарних джерел
забруднення) або обсяги фактично спожитого пального (для пересувних джерел забруднення). Ставки
встановлено залежно від класу небезпечності забруднюючих речовин. Податок нараховується і сплачується
поквартально. Для обсягів викидів і скидів встановлено ліміти. За їх понадлімітні обсяги передбачено ставки
в 10-кратному розмірів від ставок за лімітовані обсяги забруднення. Крім цих податків сільськогосподарські
підприємства можуть сплачувати плату за користування надрами, збір за першу реєстрацію
транспортних засобів та земельний податок за землі, що використовуються не для потреб
сільськогосподарського виробництва.

Рис. 1. Особливості механізмів справляння податків з сільськогосподарських підприємств в
Україні [10]
Не зважаючи на значний перелік податків та податкових платежів, що включені до системи
оподаткування сільськогосподарських підприємств, варто зазначити, що основними податковими
платежами, що сплачуються за їх рахунок є фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) та
податок на додану вартість (ПДВ). При цьому, перелічені дві складові податкового механізму
агросфери
забезпечують
реалізацію
державної
податкової
підтримки
діяльності
сільськогосподарських підприємств (через спеціальні режими справляння цих податків).
Варто зазначити, що функціонування спеціальних податкових режимів в аграрній сфері
економіки суттєво послаблює податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства, а тому є
вигідним для агробізнесу (табл. 1).
Зокрема, як свідчать дані табл. 1, функціонування спеціальних податкових режимів в аграрній
сфері економіки забезпечує суттєве скорочення податкових виплат організованих агроформувань.
При цьому розміри податкових пільг, що отримують підприємства агросфери внаслідок дії таких
спецрежимів, досягають 4/5 від податкового навантаження сільськогосподарських підприємств на
загальній системі оподаткування.
Поряд з цим, варто зазначити, що в науці відсутня однозначна позиція щодо необхідності чи
недоцільності подальшого використання спрощених режимів оподаткування суб’єктів агробізнесу.
Значна частина науковців відстоює необхідність функціонування спеціальних режимів оподаткування
підприємств агросфери, стверджуючи, що аграрна галузь потребує суттєвої підтримки, понад усе в
перші роки членства України в СОТ, інша ж акцентує увагу наукового загалу на тому, що від їх
функціонування більше шкоди, аніж користі і стверджує, що функціонування спеціальних режимів
оподаткування сільськогосподарських формувань в Україні або ж необхідно припинити, або їх
механізми слід суттєво реформувати [1-9; 11-15].
В той же час, зважаючи на світову практику застосування методів державної фінансової
підтримки агросфери [1, c. 103-108; 2, с. 228-230; 5, с. 8-9; 7, с. 82-86; 8-9; 11; 12, с. 103-108] та,
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враховуючи низький рівень розвитку вітчизняного сільського господарства, в Україні мають
функціонувати спеціальні режими оподаткування підприємств сільськогосподарської галузі.
Таблиця 1
*
Динаміка податкового навантаження на сільгосппідприємства
Рік
Показник
2010

2011

І. Розмір податкового навантаження
за чинних спецрежимів оподаткування організованих агроформувань:
- сума податків з 1 га угідь, грн.
23,15
24,65
25,18
26,11

2007

28,15

- частка податків у виручці з 1 га угідь, %

1,19

1,15

2008

1,18

2009

1,18

1,14

- частка податків у прибутку з 1 га угідь, %
8,93
12,08
10,15
10,05
10,49
IІ. Розрахункове податкове навантаження,
у разі переходу сільськогосподарських підприємств на загальну систему оподаткування:
- сума податків з 1 га угідь, грн.
116,15
124,68
125,83
128,19
133,25
- частка податків у виручці з 1 га угідь, %

5,77

5,99

5,87

5,60

5,62

- частка податків у прибутку з 1 га угідь, %

44,81

61,11

50,72

49,36

49,66

*Розраховано авторами на підставі даних обліку та податкової звітності одного з
сільськогосподарських підприємств Гайсинського району Вінницької області
Бурхливі наукові дискусії з цього приводу, на наше глибоке переконання, є наслідком виключно
значних недоліків механізмів спеціальних режимів оподаткування вітчизняних сільськогосподарських
підприємств. Насамперед, на нашу думку, недоречністю сучасного порядку справляння фіксованого
сільськогосподарського податку в Україні є те, що його механізмом не передбачено щорічної
переоцінки бази оподаткування (нормативної грошової оцінки земельних угідь, проведеної станом на
01.07.1995 року). Внаслідок цього та в результаті щорічної індексації нормативної грошової оцінки
земельних угідь для цілей оподаткування земельним податком, наразі розмір земельного податку з
одиниці земельної площі є вдвічі вищим від величини фіксованого сільськогосподарського податку [2,
с. 228; 10].
Крім того, до прогалин механізму справляння ФСП слід віднести те, що платники цього податку
в разі перевищення ними обсягів реалізації покупних товарів, робіт та послуг за рік 25 % від їх
валового доходу, лише з наступного року переходять на загальну систему оподаткування. Така норма
Податкового кодексу України не лише дозволяє, але й стимулює використання цього спецрежиму
прямого оподаткування організованих агроформувань у схемах мінімізації податкових виплат [2, с.
229; 10].
Недоліком механізму справляння ФСП є також звільнення платників цього податку від сплати
земельного податку за землі сільськогосподарського призначення та збору за спеціальне
використання води, внаслідок чого було повністю втрачено джерела фінансування заходів з охорони,
поліпшення та відновлення зазначених природних ресурсів на сільських територіях [2, с. 229; 10].
Як свідчать результати окремих попередніх досліджень, наслідком перелічених недоліків
механізму справляння ФСП є суттєве послаблення регулюючих властивостей цього пільгового
податкового режиму [2, с. 230].
Не позбавлений суттєвих вад і вітчизняний механізм спеціального режиму непрямого
оподаткування сільськогосподарських підприємств. Насамперед, одним із недоліків вітчизняного
порядку нарахування і сплати ПДВ в агросфері є те, що з 2009 року відмінено ставку 0 %, за якою
сільгосппідприємствами оподатковувались операції з реалізації молока і м’яса в живій вазі
переробникам [2, с. 230; 9; 11]. При цьому, механізм виплати дотацій суб’єктам агробізнесу за
реалізоване ними молоко і м'ясо на переробку залишено без змін. В результаті таких змін
підприємства переробної промисловості зобов'язані виплачувати дотації за закуплене в
агропідприємств молоко і м'ясо в живій вазі та в результаті подорожчання м'ясо-молочної сировини на
20 %, яке відбулось внаслідок відміни нульової ставки ПДВ на операції з її придбання, втратили
джерела фінансування таких виплат, що зумовило невигідність для них операцій по закупівлі
молочно-м’ясної сировини у її виробників.
Недоречністю механізму нарахування і сплати ПДВ в аграрній сфері економіки, на нашу думку,
також є відсутність цільового характеру використання сум ПДВ від реалізації окремо рослинницької та
тваринницької продукції та об’єднання двох спеціальних декларацій з ПДВ від реалізації
агроформуваннями власної продукції [10]. На наше переконання, така податкова новація є однією з
причин занепаду вітчизняної тваринницької галузі, яка до цього значною мірою функціонувала за
рахунок дотацій та цільового характеру використання ПДВ від реалізації тваринницької продукції
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виключно на розвиток галузі тваринництва в організованих агроформуваннях.
Крім того, на нашу думку, потребує коригування загальний порядок справляння ПДВ, який
передбачає неодмінне використання податкових накладних, що призводить до значних додаткових
витрат таких податкоплатників.
Що ж до недоліків сучасного механізму справляння податку з доходів фізичних осіб, то ними, на
наше переконання, є малопрогресивна, а не прогресивна шкала ставок податку та можливість
використання натуральних виплат заробітної плати, що, завдяки використанню натурального
коефіцієнта під час оподаткування натуральних виплат доходів, спричиняє значні додаткові податкові
виплати суб’єктів агробізнесу.
Суттєвим недоліком механізму справляння плати за оренду землі державної та комунальної
власності, на нашу думку, є те, що ставки цього податку визначаються не відповідними положеннями
Податкового кодексу України, а договорами оренди земельних угідь, що суперечить самій філософії
податкових відносин.
На наш розсуд, недоліком механізму справляння екологічного податку з організованих
агроформувань є порівняно високий розмір ставок цього податкового платежу.
Зазначені проблеми потребують комплексного вирішення, що передбачає внесення суттєвих
змін до Податкового кодексу України.
Зокрема, як переконливо продемонстрували результати проведеного дослідження, основними
кроками на шляху вдосконалення інструментарію та механізмів оподаткування вітчизняних
підприємств агросфери повинні бути:

– запровадження щорічної індексації бази справляння фіксованого сільськогосподарського
податку (нормативної грошової оцінки земельних угідь сільськогосподарського призначення,
проведеної в Україні станом на 01.07.1995 року);
– передбачення обов’язкового переходу платників ФСП у разі, якщо їх виручка від реалізації
покупної продукції з початку року перевищує 25 % від загального валового доходу, на загальну
систему оподаткування з початку звітного року;
– зобов’язання платників ФСП сплачувати в обов’язковому порядку ресурсні платежі (земельний
податок та плату за воду);
– запровадження оподаткування операцій з реалізації підприємствами аграрної галузі молока і
м’яса в живій вазі переробним підприємствам податком на додану вартість за ставкою 0 %;
– запровадження двох спецдекларацій з податку на додану вартість для вітчизняних
організованих аграрних формувань та передбачення при цьому цільового характеру використання
мобілізованих ними на спецрахунках сум ПДВ (окремо на розвиток галузей тваринництва та
рослинництва);
– відміна чинного порядку виписування податкових накладних та запровадження нарахування
ПДВ в первинних документах на реалізацію товарів, робіт та послуг;
– розробка та запровадження прогресивної шкали ставок податку з доходів фізичних осіб;
– заборона в законодавчому порядку натуральних виплат заробітної плати;
– суттєве зменшення ставок екологічного податку для підприємств агросфери, що під

час їх
операційної діяльності здійснюють викиди і скиди забруднюючих речовин в межах їх затверджених
нормативів.
Пропоновані зміни в оподаткуванні підприємств агросфери автоматично підвищать
ефективність агробізнесу та спричинять підвищення рівня продовольчої і економічної безпеки України,
що є пріоритетною задачею для держави під час світової фінансової та продовольчої криз.
Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи результати проведеного дослідження,
варто зазначити, що вітчизняні механізми оподаткування сільськогосподарських підприємств мають
суттєві недоліки, що зумовлює необхідність їх вдосконалення. Зокрема, як показали результати
дослідження, основними напрямами вдосконалення системи оподаткування вітчизняних
агропідприємств мають бути щорічна індексація бази справляння фіксованого сільськогосподарського
податку, обов’язковий перехід платників ФСП у разі, якщо їх виручка від реалізації покупної продукції з
початку року перевищує 25 % від загального валового доходу, на загальну систему оподаткування з
початку звітного року, обов’язкова сплата ними ресурсних податків і платежів, оподаткування операцій
з реалізації підприємствами аграрної галузі молока і м’яса в живій вазі переробним підприємствам
податком на додану вартість за ставкою 0 %, запровадження двох спецдекларацій з податку на
додану вартість для вітчизняних організованих аграрних формувань та цільового порядку
використання ними сум ПДВ окремо на розвиток галузей тваринництва і рослинництва, відміна
чинного порядку виписування податкових накладних, запровадження прогресивної шкали ставок
податку з доходів фізичних осіб, заборона натуральних виплат заробітної плати, зменшення ставок
екологічного податку для підприємств агросфери (в межах лімітів їх викидів і скидів).
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Подальші дослідження в даному напрямі фінансової науки слід присвятити деталізації
окреслених нами напрямів вдосконалення податкових механізмів аграрної галузі та моделюванню їх
наслідків для держави і сільгосппідприємств.
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Анотація
В статті проаналізовано недоліки сучасної вітчизняної системи оподаткування
сільськогосподарських підприємств. На підставі результатів аналізу обґрунтовано напрями
вдосконалення механізмів справляння з сільськогосподарських підприємств фіксованого
сільськогосподарського податку, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб,
плати за оренду землі державної та комунальної власності та екологічного податку.
Ключові слова: оподаткування сільськогосподарських підприємств, спеціальні податкові
режими, пряме оподаткування, непряме оподаткування.
Аннотация
В статье проанализированы недостатки современной отечественной системы
налогообложения сельскохозяйственных предприятий. На основании результатов анализа
обоснованно направления совершенствования механизмов изымания у сельскохозяйственных
предприятий фиксированного сельскохозяйственного налога, налога на добавленную стоимость,
налога из доходов физических лиц, платы за аренду земли государственной и коммунальной
собственности и экологического налога.
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налоговые режимы, прямое налогообложение, непрямое налогообложение.
Annotation
The lacks of modern order of taxation of agricultural enterprises are analysed in the article. On the
basis of results of analysis reasonably directions of perfection of mechanisms of production from the
agricultural enterprises of the fixed agricultural tax, tax value-added, tax from the profits of physical persons,
paying for the lease of earth of public and communal domain and ecological tax.
Key words: taxation of agricultural enterprises, dedicated tax modes, direct taxation, indirect taxation.
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ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ:
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку страхового ринку України супроводжується
складними політичними й економічними змінами, що не дозволяє йому ефективно функціонувати та
виконувати у повній мірі функції по захисту інтересів населення та суб’єктів господарювання, і тим
більше сприяти підвищенню стійкості вітчизняної економіки та фінансової системи. Основними
характеристиками його функціонування та ситуації, що склалася на ньому, є показники попиту і
пропозиції страхових послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження стану ринку
страхових послуг України та визначення перспектив його розвитку зроблено багатьма вченими та
науковцями, серед яких С. С. Осадець, О. Д. Вовчак, В. Д. Базилевич, О. М. Музика, Г. В. Миськів,
Р. А. Крамченко, Н. Ю. Шуригіна, О. В. Козьменко, С. Л. Козьменко, Т. А. Васильєва [4], В. П. Лісовал,
Г. Г. Козоріз, Р. Г. Соболь, К. А. Шматко, Н. В. Нестеренко, О. К. Єлісєєва, А. Г. Кузнецова,
Т. В. Марченко, С. Л. Єфімов [2] та ін. Однак в їх наукових напрацюваннях недостатньо інформаційноаналітичного матеріалу, який би об’єктивно відображав сучасний стан та тенденції формування
попиту і пропозиції на страхового ринку.
Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати стан та перспективи розвитку страхового
ринку України за основними показниками пропозиції і попиту на страхові послуги, побудувати
математичну модель їх динаміки та спрогнозувати за ними тенденції подальшого розвитку у
найближчі роки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перспективний розвиток страхового ринку
України, ефективність фінансово-господарської діяльності страховика, вирішення проблем взаємодії
різних суб'єктів ринку неможливо забезпечити без комплексного, всебічного аналізу поточного стану
ринку й прогнозування динаміки подальших змін його кон'юнктури.
Здійснимо комплексне дослідження ринкової ситуації, яка склалася на страховому ринку України
упродовж 2005-2011 рр., на основі показників попиту і пропозиції на страхові послуги (табл. 1).
Попит на страхові послуги характеризується показниками:
1) Валові страхові премії.
Найбільше валових страхових премій було зібрано у 2008 році (приріст до 2007 року становив
33,3%). У 2009 та в 2011 рр. порівняно з минулими роками спостерігається певне зниження їх
надходжень відповідно на 14,86% (або на 3566,5 млн. грн.) та на 1,68% (або на 388,2 млн. грн.).
Незважаючи на такий стан справ, з 2005 р. по 2011 р. обсяг валових страхових премій в цілому
збільшився на 76,6% (або на 9840 млн. грн.). Здебільшого таке збільшення пояснюється підвищенням
страхових тарифів і за рахунок обов'язкових видів страхування.
Найкраще цю тенденцію зміни описує наступна модель тренду:

)
y = −400,6 x 2 + 5006,8 x + 7258,5
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Таблиця 1
Динаміка основних показників попиту та пропозиції ринку страхових послуг України
Рік
Показники
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Показники попиту
Валові страхові премії, млн. грн.
Частка страхових премій у ВВП, %
Розмір страхової премії на душу
населення, грн.
Кількість договорів страхування, млн.
од.

12853,5

13829,9

18008,2

24008,6

20442,1

23081,7

22693,5

3,1

2,6

2,5

2,5

2,2

2,1

1,7

271,74

294,88

386,44

517,43

443,43

501,78

495,49

336,8

554,6

599,8

676,0

575,0

619,1

618,0

Показники пропозиції
Кількість страхових компаній

398

411

446

469

450

456

442

Обсяг зібраних страхових премій в
середньому на одну страхову
компанію, млн. грн.

32,3

33,6

40,4

20920,1

23995

32213

51,2
41930,
5

45,4
41970,
1

50,6
45234,
6

51,3
48122,
7

Загальні активи страховиків, млн. грн.

Джерело : побудовано і розраховано за: [1; 5; 6]
Оцінка за F-критерієм Фішера [8] підтверджує, що вона є адекватною до емпіричних даних з
ймовірністю р=0,95 та має високий ступінь достовірності (

R 2 = 0,8528 ):

F розр = 28,95 > Fтабл = 6,61

(2)

2) Частка страхових премій у ВВП.
Співвідношення страхової премії і ВВП за 2005-2011 рр. зменшилось на 1,4 процентних пункти.
Свого максимуму показник досяг в 2005р. і становив 3,1%. Тенденція до зниження спостерігалася
упродовж усього досліджуваного періоду і станом на 2011 р. показник був на рівні 1,7%.
Тенденцію розвитку цього показника описує наступна модель тренду:

)
y = −0,0012 x 2 − 0,1869 x + 3,1571

(3)

R 2 = 0,9246

Модель тренду (3) має високий ступінь достовірності (
) та є адекватною до
емпіричних даних, оскільки з ймовірністю р=0,95 задовольняється умова F-критерію Фішера:

F розр = 61,37 > Fтабл = 6,61

(4)

3) Розмір страхової премії на душу населення.
За 2005-2011 рр. показник підвищився майже у 1,8 рази або на 82%, що свідчить про
динамічний розвиток страхового ринку в Україні. Однак 2009 р. внаслідок світової фінансовоекономічної кризи тенденція змінилася − показник знизився на 14%. Вже у 2010 р. ситуація стала
покращуватись і розмір страхової премії у розрахунку на душу населення підвищився на 13%, що
свідчить про унормування ситуації на ринку страхування і, як наслідок, зростання попиту на страхові
послуги, а процес подальшого розвитку описується такою моделлю тренду:

)
y = −8,6093 x 2 + 109,66 x + 149,42

(5)

Оцінка за F-критерієм Фішера підтверджує, що модель (5) є адекватною до емпіричних даних з
ймовірністю р=0,95:

F розр = 31,94 > Fтабл = 6,61
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R 2 = 0,8647

Коефіцієнт детермінації
вказує на високий ступінь її достовірності.
4) Кількість договорів страхування.
Кількість діючих договорів страхування говорить про те, скільки страхування прийнято на себе
страховиком, характеризує попит на страхові послуги. За період з 2005 р. по 2011 р. кількість
договорів страхування збільшилося з 336,8 млн. до 618,0 млн., тобто на 83%. Зміна показника
говорить про те, що попит на страхові послуги за період з 2005 р. по 2011 р. значно збільшився, хоча й
спостерігалось його певне зменшення у 2009 році.
Найкраще цю тенденцію зміни описує наступна модель тренду:

)
y = −17,314 x 2 + 172,36 x + 225,3

(7)

Оцінка за F-критерієм Фішера підтверджує, що вона є адекватною до емпіричних даних з
ймовірністю р=0,95 та має високий ступінь достовірності (

R 2 = 0,8013 ):

F розр = 20,16 > Fтабл = 6,61

(8)

З високим ступенем довіри рівняння (1), (3), (5) та (7) можна використати для прогнозування
основних показників попиту на страхові послуги на наступні періоди (табл. 2).
Таблиця 2
Прогноз значень основних показників попиту на страхові послуги в Україні за
квадратичними моделями тренду
Рік

Валові страхові
премії, млн. грн.

Частка страхових
премій у ВВП, %

Розмір страхової премії
на душу населення, грн.

2012
2013
2014
2015

21674,5
19871,1
17266,5
13860,7

1,6
1,4
1,2
1,0

475,70
439,01
385,09
313,95

Кількість договорів
страхування, млн.
одиниць
496,1
374,1
217,5
26,3

Джерело : розрахунки автора
Аналіз даних табл. 2 вказує на загальну тенденцію до зниження попиту на страхові послуги в
Україні, що, в основному, обумовлено наслідками світової фінансово-економічної кризи.
Пропозиція на ринку страхування характеризується наступними показниками:
1) Кількість страхових компаній.
Кількість страхових компаній, що здійснюють свою діяльність на території України, щорічно
включно до 2008 р. збільшувалося. В 2005 р. було зареєстровано 398 страхових компаній, а в 2008 р. 469. З 2009 р. кількість страховиків поступово зменшується і станом на кінець 2011 р. їх вже
налічувалось 442. Цю тенденцію розвитку описує наступна модель тренду:

)
y = −4,3333 x 2 + 42,738 x + 354,57

(9)

R 2 = 0,8875

Модель тренду (3) має високий ступінь достовірності (
) та є адекватною до
емпіричних даних, оскільки з ймовірністю р=0,95 задовольняється умова F-критерію Фішера:

F розр = 39,43 > Fтабл = 6,61

(10)

2) Обсяг зібраних страхових премій в середньому на одну страхову компанію.
Темп приросту обсягу зібраних страхових премій в середньому на одну страхову компанію за
останні сім років становить близько 59%. У 2009 р. спостерігалось певне зниження даного показника,
проте вже на кінець 2011 р. він досяг рівня докризового 2008 р. Процес подальшого розвитку
описується такою моделлю тренду:

)
y = −0,5262 x 2 + 7,6381x + 23,514
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Оцінка за F-критерієм Фішера підтверджує, що модель (5) є адекватною до емпіричних даних з
ймовірністю р=0,95:

F розр = 32,15 > Fтабл = 6,61

(12)

R 2 = 0,8654

вказує на високий ступінь її достовірності.
Коефіцієнт детермінації
3) Загальні активи страховиків.
Від величини й структури активів залежить платоспроможність страховика. Так, у продовж
останніх років загальні активи страхових компаній постійно зростали в середньому на 15%. Щодо їх
припадання на одну компанію, то ця величина змінилась із 52,6 млн. грн. у 2005 р. на 101,7 млн. грн. у
2011 р. [7].
Найкраще цю тенденцію зміни описує наступна модель тренду:

)
y = −536,4 x 2 + 9071,3 x + 10784

(13)

Оцінка за F-критерієм Фішера підтверджує, що вона є адекватною до емпіричних даних з
ймовірністю р=0,95 та має високий ступінь достовірності (

R 2 = 0,9649 ):

F розр = 137,53 > Fтабл = 6,61

(14)

З високим ступенем довіри рівняння (9), (11) та (13) можна використати для прогнозування
основних показників пропозиції страхових послуг на ринку страхування України у наступні періоди
(табл. 3).
Таблиця 3
Прогноз значень основних показників пропозиції послуг на страховому ринку України за
квадратичними моделями тренду
Рік

Кількість страхових
компаній

2012
2013
2014
2015

419
388
349
300

Обсяг зібраних страхових премій в
середньому на одну страхову компанію,
млн. грн.
50,9
49,6
47,3
43,9

Загальні активи
страховиків, млн. грн.
49024,8
48977,3
47857
45663,9

Джерело : розрахунки автора
Як видно із даних табл. 3, до 2015 р. вслід за попитом зменшуватиметься й пропозиція послуг
від страхових компаній.
Висновки з проведеного дослідження. За результатами проведеного дослідження можна
стверджувати про те, що впродовж останніх років склалася не зовсім сприятлива ситуація на ринку
страхових послуг України. Масштаби та негативні наслідки світової фінансово-економічної кризи
призвели до уповільнення темпів росту активів та доходів страхових компаній, зменшення попиту
населення на страхові послуги. Для досягнення стійкого розвитку ринку необхідно розробити та
реалізовувати заходи щодо формування або збільшення попиту потенційних споживачів на страхові
послуги й стимулювання пропозиції з боку страховиків.
Бібліографічний список
1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Ефимов С. Л. Экономика и страхование: Энциклопедич. словарь / С. Л. Ефимов. - М. : ЦерихПЭЛ, 1996. - 528 с.
3. Єлісєєва О. К. Дослідження стану ринку страхових послуг України / О. К. Єлісєєва,
А. Г. Кузнецова // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». - 2011. - Вип. 5(4). - С.
51-56.

336

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

4. Нові вектори розвитку страхового ринку України : [монографія] / [Козьменко О. В.,
Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.] ; кер. авт. проекту д.е.н., проф. О. В. Козьменко. - Суми :
Університетська книга, 2012. - 315 с.
5. Показники діяльності страхових компаній, що діють на страховому ринку України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dfp.gov.ua/734.html
6. Статистика страхового рынка Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://forinsurer.com/stat/.
7. Тринчук В. В. Передумови формування фінансових потоків на страховому ринку /
В. В. Тринчук,
В. О. Фастунова
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1474
8. Фещур Р. В. Статистика : [навч. посібник] / Фещур Р. В., Барвінський А. Ф., Кічор В. П. – [2-е
вид., переробл. і доп.]. – Львів : «Інтелект-Захід», 2003. – 576 с.
Анотація
У статті досліджується стан та розвиток поточної кон'юнктури страхового ринку України,
зокрема аналізуються показники, які відображають особливості формування й характеризують
рівень попиту та пропозиції страхових послуг. Побудовано квадратичні моделі трендів, що
описують процеси їх зміни, та спрогнозовано основні тенденції розвитку на найближчі роки.
Ключові слова: страховий ринок, попит, пропозиція, модель тренду, тенденція.
Аннотация
В статье рассматриваются методы оценки межрегиональных диспропорций в развитии
страхового рынка Украины. Выявлена существенная дифференциация регионов за основными
показателями его функционирования на протяжении последнего десятилетия. Построены
квадратичные модели трендов, которые описывают процессы их изменения, и спрогнозовано
основные тенденции развития на ближайшие четыре года.
Ключевые слова: страховой рынок, спрос, предложение, модель тренда, тенденция.
Annotation
The authors examine the state and progress of the current situation of the insurance market of
Ukraine, in particular analyzes the indicators that reflect the peculiarities of formation and characterize the
level of demand and supply of insurance services. Powered quadratic model trends that describe the
processes of change, and predicted the main trends for the coming four years.
Key words: insurance market, demand, supply, the model trend, the trend.
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МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У
НАФТОГАЗОВИДОБУТКУ
Постановка проблеми. Важливим етапом функціонально-орієнтованого керування витратами є
прогнозування грошових потоків. У широкому розумінні грошовий потік є різницею між грошовими
надходженнями та грошовими витратами, які виникають при реалізації інвестиційного проекту в певному
часовому інтервалі. Грошові потоки прийнято розраховувати з періодичністю, з якою вони виникають.
Однак при цьому необхідно дотримуватися компромісу між простотою та точністю розрахунків.
В умовах відсутності суттєвої бюджетної підтримки модернізації вітчизняної нафтогазової
промисловості єдиним джерелом інвестицій для видобувних підприємств виступають власні фінансові
ресурси, які формуються в результаті їх господарської діяльності. Тому особливої уваги заслуговує
формування моделі розрахунку грошових потоків у нафтогазовидобутку для дослідження економічних
проблем фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку нафтогазовидобувних
підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості фінансування техніко-технологічного
переозброєння та впровадження інновацій підприємств досліджувалися багатьма науковими школами,
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результати яких представили у своїх працях науковці: Алимов О.М., Амоша О.І., Возняк Г.В., Гальчинський
А.Р., Гейєць В.М., Зимовець В.В., Ільїна К.І., Кабанова А.І., Колодзєва О.М., Крупка М.І., Новікова Н.І.,
Федулова І.В. та інші. Основна увага в їхніх роботах приділена стану інноваційної діяльності, джерел і
способів її фінансування у сучасних умовах розвитку економіки України. Не зважаючи на напрацювання
науковців щодо теорії і практики фінансування інновацій, питання формування власних джерел
фінансування на підприємствах нафтогазовидобутку залишаються недостатньо розкритими.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз і оцінка впливу зовнішніх і внутрішніх економічних
факторів, які обумовлюють необхідність формування моделі розрахунку грошових потоків у
нафтогазоконденсатовидобутку, їх дослідження з метою пошуку ефективних механізмів стимулювання
та впливу на прискорення економічного зростання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Методика ЮНІДО (Організація Об'єднаних Націй
з промислового розвитку), як і більшість інших методичних розробок, які широко застосовуються на
Заході, приймають за часовий інтервал рік, роблячи припущення, що грошові потоки виникають
наприкінці кожного року [1].
Технічно задача полягає у визначенні суми дисконтованих грошових потоків наростаючим
підсумком на кінець встановленого горизонту досліджень. Зокрема, принципово важливо, чи буде ця
сума позитивною. Особливості визначення грошових потоків значною мірою залежать від специфіки
галузі. Нафтогазовидобувна галузь характеризується високою капіталоємністю, у зв’язку з чим період
віддачі інвестованого капіталу значно більший, ніж для багатьох інших галузей, наприклад, таких як
торгівля чи навіть енергетика.
Головною проблемою, яка виникає при прогнозуванні грошових потоків, є збирання та
підготовка вихідної інформації. Це найбільш трудомістка робота, в ній бере участь ціла команда
спеціалістів: геологів, буровиків, розробників, транспортників, екологів, бухгалтерів та економістів.
Замовити підготовку необхідної інформації, звести всі дані і отримати інтегральну картину є
першочерговим завданням.
При оцінці грошових потоків потрібно здійснювати прогноз цін на нафту і газ, розраховувати
податкові платежі, визначати експлуатаційні витрати та амортизаційні відрахування (рис. 1) [2].
Вихідна інформація для визначення грошових потоків

Обсяг видобутку нафти і
газу

Ціна нафти і газу

Інша реалізація

Позареалізаційні доходи

Податкові платежі
ПДВ

Плата
за
надра

Єдиний Екологічний
податок
соц.
внесок

Експлуатаційні
витрати

Амортизаційні
відрахування

Вартість реалізованої
нафти і газу
Доход до вирахування
податків

Прибуток (збитки)
до відрахування
податку на
прибуток

Податок на
прибуток
Чистий прибуток
(збитки)
Грошовий потік

Рис. 1. Модель формування грошових потоків у нафтовидобутку
Сьогодні нафтогазовидобувні підприємства не мають реального впливу на процес
ціноутворення, оскільки нафта і газ реалізовуються на аукціонах, тому вплинути на вхідний грошовий
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потік підприємства можуть, виключно, шляхом нарощування обсягів видобування вуглеводнів.
Зважаючи на пізні стадії розробки більшості родовищ, вхідний грошовий потік впродовж останніх
десятиліть характеризується тенденцією зменшення.
Варто зазначити, що зовнішні фінансові ресурси, які доступні підприємствам інших галузей
промисловості (державні дотації, субсидії, кошти грантів та допомоги міжнародних організацій), у
нафтогазовидобування не залучаються. Така ситуація тривалий час зумовлювалася недостатньою
урегульованістю державно приватного партнерства на законодавчому та інституційному рівнях. Часто
державні структури гальмували розвиток і реконструкцію підприємств, технологічні процеси яких
застарілі та неефективні в сучасних умовах, а громіздкі структури не забезпечують гнучкість та
адаптивність до мінливих змін зовнішнього ринкового середовища.
Розрахунок податків і зборів здійснюється у відповідності з діючим податковим законодавством
України. При цьому всі податкові платежі, які сплачуються нафтогазовидобувними підприємствами в
Україні, можна поділити на такі групи: податки, які включаються в ціну продукції; плата за
використання надр для видобування корисних копалин; податки, які включаються в собівартість
продукції та податок на прибуток (рис. 2).
ПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ НЕВУ

Податки, які
включаються в
ціну нафти і газу

Податок на
прибуток
підприємств

Плата за
користування
надрами

Податки, які
включаються у
собівартість нафти і
газу

ПДВ
єдиний соціальний
внесок
екологічний податок
плата за землю
збір за спеціальне
використання води
інші податки і збори

Рис. 2. Податкові платежі, які сплачуються нафтогазовидобувними
підприємствами в Україні
За податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року
до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року − 17
відсотків [3].
Згідно Податкового кодексу України, ставка податку на прибуток підприємств становитиме:
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно − 19 відсотків;
з 1 січня 2014 року − 16 відсотків.
Згідно податкового кодексу, рентна плата з 01.01.2013 року не стягується за видобування
нафти, газу і конденсату.
Практично повністю змінився механізм нарахування плати за використання надр для
видобування корисних копалин. Якщо до 01.01.2013 року застосовувалися специфічні ставки в
3
гривнях за тону нафти чи конденсату або в гривнях за 1000 м природного газу, то сьогодні
використовуються відносні: у відсотках від вартості видобутої вуглеводневої сировини.
Фактична ціна реалізації для нафти, конденсату визначається Міністерством торгівлі та
економічного розвитку за звітний місяць як середня ціна одного бареля нафти "Urals", перерахована у
гривні за тонну за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця наступного за
звітним, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі
протягом такого місяця.
Фактична ціна природного газу визначається як закупівельна ціна, встановлена Національною
комісією з регулювання у сфері енергетики для газу, що закуповується для формування ресурсу
природного газу та (або) використовується для потреб населення. Для газу, що має інше призначення,
фактичною ціною є середня митна вартість імпортного природного газу, яка склалася при його
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ввезенні на митну територію України за податковий період, котрий визначається міністерством
фінансів на основі даних Міністерства доходів і зборів.
Плата за користування надрами за природний газ видобутий у звітному періоді та реалізований за
відповідними актами приймання-передачі у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий,
суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому
числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення, а також виробничотехнологічні витрати природного газу таких добувних підприємств, ставка становить 20 % від вартості за
газ з глибини покладу до 5000 м та 14 % - з більш глибоко залягаючих покладів [3].
Плата за користування надрами сплачується в розмірі 39% від вартості нафти, видобутої з покладів,
що повністю залягають на глибині до 5000 м на ділянках надр (родовищах) в межах території України, та
17% - з глибин понад 5000 м (раніше 147,63 грн. за 1 т нафти – 2012 р., 2002 р. - 1,64 грн. і 37,78 грн.).
Плата за видобування газу з покладів на ділянках надр в межах континентального шельфу або
виключної економічної зони утримується в розмірі 11 % від вартості, а з покладів, які залягають на
глибині до 5000 м – 25 %, а понад – 14 %.
В умовах дії угоди про розподіл продукції для нафти та конденсату, видобутих в межах території
України, континентального шельфу, виключної економічної зони України, плата за користування
надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2
відсотки від вартості видобутих корисних копалин.
В умовах дії угоди про розподіл продукції для газу природного, у тому числі попутного газу,
етану, пропану, бутану, метану вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центральнобасейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України,
континентального шельфу, виключної економічної зони України, плата за користування надрами для
видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від
вартості видобутих відповідних корисних копалин.
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок виконання діючих або нових
інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку
вуглеводневої сировини, на родовищах і покладах, що характеризуються погіршеними гірничогеологічними умовами або виснаженістю в процесі розробки в попередніх періодах, на окремих діючих
свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих,
нових свердловинах чи групах свердловин, які розташовані на таких ділянках надр, сплачується 2
відсотки від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.
Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів, якими передбачено нарощування
видобутку вуглеводневої сировини, порядок визначення додаткових обсягів вуглеводневої сировини, а
також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів, визначаються Кабінетом Міністрів
України за поданням Міністерства торгівлі та економічного розвитку. Перелік ділянок надр та/або об'єктів
ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти, визначається Міністерством палива та
енергетики України, що формує та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі.
Пільговий режим поширюється на наступних суб’єктів нафтогазовидобування: 1) підприємства,
частка держави у статутному капіталі яких 25 відсотків та більше; 2) господарські товариства, 25
відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських
товариств, контрольним пакетом акцій яких володіє держава; 3) дочірні підприємства, представництва
та філії таких підприємств і товариств; 4) учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до
яких вартість вкладу категорій суб’єктів попередніх груп становить 25 відсотків та більше загальної
вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.
До ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин застосовуються
коригуючі коефіцієнти, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини)
та умов її видобування:
1) видобування позабалансових запасів природного газу для потреб населення та формування
ресурсу газу – 0,79;
2) видобування позабалансових природного газу, з покладів на ділянках запасів надр
(родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони
України, що відповідає – 0,61;
3) видобування позабалансових запасів природного газу – 0,96;
4) видобування позабалансових запасів нафти і конденсату – 0,95;
5) видобування запасів (ресурсів) корисних копалин з техногенних родовищ – 0,50;
6) видобування платником запасів природного газу для потреб населення затверджених
державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти –
0,88;
7) видобування платником запасів природного газу, з покладів на ділянках надр (родовищах) в
межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України ділянки надр,
затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за
власні кошти – 0,77;
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8) видобування платником запасів природного газу, що не відповідає умові, визначеній у
ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке
виконане ним за власні кошти – 0,97;
9) видобування платником запасів нафти і конденсату ділянки надр, затверджених державною
експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти – 0,96.
Усі інші обов’язкові платежі враховуються при визначенні нормативів експлуатаційних витрат.
Експлуатаційні витрати є значною складовою грошового потоку в нафтовидобутку. Оскільки в
Україні облік витрат за окремими об’єктами розробки (родовищами, покладами, свердловинами) не
3
проводився, то нормативи експлуатаційних витрат визначаються на 1 т нафти, 1000 м природного
3
газу, 1000 м нафтового газу та 1 т конденсату на основі фактичних даних калькуляції
нафтогазовидобувних підприємств загалом, з подальшим перерахунком на обсяги видобутку з
конкретного об’єкту інвестування [4; 5].
Методологічні засади розподілу витрат згідно цього підходу обґрунтовано також у працях
вітчизняних науковців та практиків. Запропоновано розподіл витрат за способами експлуатації
нафтових і газових свердловин та за об’єктами розробки, обґрунтовано нарахування амортизаційних
витрат за об’єктами (свердловинами). Проведено дослідження щодо забезпечення ефективності
управління витратами та їх оптимізації [5; 6; 7].
При цьому експлуатаційні витрати з видобутку нафти і газу розподілялися на дві групи:
- змінні витрати, які залежать від обсягів видобутку продукції, до них належать витрати на
сировину, основні і допоміжні матеріали, паливо, відрахування в бюджетні фонди, оплата послуг
сторонніх організацій та ін.;
- постійні витрати, які залежать від кількості свердловин. Сюди включаються витрати на оплату
праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на проведення поточних і капітальних ремонтів [6; 8; 9].
Схема розрахунку нормативів експлуатаційних витрат для кожного виду продукції
нафтогазовидобувного підприємства приведено в табл. 1.
Амортизація основних фондів є видом витрат, які зменшують величину податкових зобов’язань,
створюючи при цьому додатковий грошовий потік, що залишається у розпорядженні підприємства.
Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється відповідно до Закону Податкового кодексу [3] та
Національних стандартів бухгалтерського обліку ПCБО-7
Будь-які витрати на розвідку або дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів
(родовищ) корисних копалин включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку
корисних копалин платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та
підлягають амортизації.
До витрат, що включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних
копалин платника податку, відносяться:
• витрати на придбання геологічної інформації, що є в розпорядженні інших юридичних осіб;
• витрати на попередню розвідку родовищ (запасів) корисних копалин, проведену за рахунок
власних коштів підприємств, що включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі
роботи, геофізичні, геохімічні та інші дослідження в межах визначеної ділянки (території);
• витрати на детальну розвідку родовищ (запасів), проведену за рахунок власних коштів
підприємств, що включає проектування, облаштування родовищ (з будівництвом селища тощо),
бурові та гірничо-прохідні роботи, геофізичні та інші дослідження, комплекс випробувальних робіт,
технологічні дослідження тощо;
• витрати, пов’язані з державною експертизою та оцінкою запасів корисних копалин;
• витрати на розроблення техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів, угод (контрактів),
концесійних договорів на користування надрами тощо;
• витрати на проектування розробки родовищ (запасів) корисних копалин;
• витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин, що здійснюється підприємством
після завершення детальної розвідки паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого
відводу і які супроводжуються нарощуванням запасів корисних копалин чи переведенням запасів у
більш високі категорії розвіданості (включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо).
До складу зазначеної групи не включаються витрати, пов’язані з розвідкою/дорозвідкою та
облаштуванням будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин, а саме:
• будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними
органами з ведення господарської діяльності (в тому числі витрати на реєстрацію, оформлення
гірничого відводу тощо);
• витрати на геологорозвідувальні роботи, виконані та профінансовані (як у минулому, так і
поточному періоді) за рахунок державного бюджету;
• витрати на розвідку/дорозвідку запасів (родовищ) корисних копалин, що виконувалась за
рахунок підприємства і не привела до відкриття та нарощування додаткових обсягів балансових
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запасів чи до підвищення ступеня їх розвіданості, у тому числі, якщо відповідні роботи були припинені
з огляду на їх економічну недоцільність;
• витрати видобувних підприємств на експлуатаційну розвідку з метою уточнення контурів
покладів корисних копалин, їх якості та гірничо-технічних умов розробки (без нарощування запасів
корисних копалин і зміни їх категорійності за ступенем промислової розвіданості);
• витрати на утримання основних засобів (у тому числі геологорозвідувальних підрозділів,
організацій), що перебувають в стані консервації.
Таблиця 1
Схема розрахунку нормативів експлуатаційних витрат

Облік балансової вартості витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин, ведеться за
кожним окремим родовищем (свердловиною). Порядок такого обліку встановлюється центральним
органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому
комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України.
Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну переоцінку
балансової вартості об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин на коефіцієнт
індексації, який нараховується за формулою:
Кі= [І(а-1) - 10]: 100,
(1)
де І(а-1) – індекс інфляції, за результатами якої проводиться індексація.
Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
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Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових
родовищ, встановлюються у відсотках до їх первісної вартості в такому розмірі (в розрахунку на рік):
1-й рік експлуатації – 10 відсотків;
2-й рік експлуатації – 18 відсотків;
3-й рік експлуатації – 14 відсотків;
4-й рік експлуатації – 12 відсотків;
5-й рік експлуатації – 9 відсотків;
6-й рік експлуатації – 7 відсотків;
7-й рік експлуатації – 7 відсотків;
8-й рік експлуатації – 7 відсотків;
9-й рік експлуатації – 7 відсотків;
10-й рік експлуатації – 6 відсотків;
11-й рік експлуатації – 3 відсотки.
Платники податку мають право протягом звітного податкового року включити до витрат будь-які
витрати, пов’язані з проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків
первісної вартості окремої свердловини. Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до
складу відповідної групи основних засобів як окремий об’єкт свердловини, що амортизується за
нормами визначеними цим пунктом.
У випадку, якщо діяльність, пов’язана з розвідкою/дорозвідкою запасів (родовищ) корисних
копалин, не привела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо
недоцільності проведення подальшої розвідки чи розробки таких запасів (родовищ) у зв’язку з їх
економічною недоцільністю, дозволяється віднести витрати з такої розвідки/дорозвідки чи розробки до
складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку за виключенням
витрат, що були раніше віднесені до складу витрат. При цьому балансова вартість такої групи витрат,
пов’язана з видобутком корисних копалин, прирівнюється до нуля.
При розрахунку амортизаційних відрахувань враховувалося збільшення балансової вартості
основних фондів внаслідок проведення їх капітальних ремонтів, реконструкцій, модернізацій та інших
покращень, а також величини інвестицій, що спрямовуються на придбання основних засобів.
Так, коефіцієнт, який враховував збільшення балансової вартості основних засобів у
нафтогазовидобутку (крім свердловин) за рахунок проведення їх капітальних ремонтів, визначався
шляхом ділення сумарної вартості капремонтів, проведених за рік, на середньорічну балансову
вартість цих основних засобів.
Часто в практиці нафтовидобутку зустрічаються випадки, коли в межах одного родовища
поклади нафти і газу об’єднані у певні експлуатаційні об’єкти, розробка яких здійснюється незалежно
один від одного. Здійснення заходів з підвищення видобутку на таких об’єктах розглядається як
самостійні інвестиційні проекти. Тому виникає необхідність розподілу балансової вартості основних
засобів між ними. Такі розрахунки здійснюються, виходячи з умови, що 30% їх балансової вартості
розподіляється пропорційно обсягу видобутку умовного палива з кожного об’єкту і 70% –– пропорційно
кількості видобувних свердловин на кожному об’єкті [5].
Важливо зазначити, що витрати, які виникають в результаті формування фінансових резервів,
на сплату відсотків і боргових зобов'язань платника, на плату за користування надрами для
видобування корисних копалин, на сплату штрафів або неустойки чи пені за рішенням сторін договору
або за рішенням відповідних державних органів, суду в грошовий потік не включаються.
Висновки з проведеного дослідження. Аналіз запропонованої моделі формування грошових
потоків у нафтогазовидобуванні відобразив значний вплив державної регуляторної політики на
дохідність підприємств та ефективність їх діяльності поряд з відсутністю будь-яких економічних
стимулів у формі державного фінансування. Водночас, спостерігається дискримінація вітчизняних
нафтогазовидобувних підприємств за рахунок застосування різних відсоткових ставок плати за
використання надр для видобування корисних копалин.
Сьогодні іноземні компанії та новостворені спільні підприємства з видобування нафти і газу,
отримують пільги порівняно із нафтогазовидобувними управліннями ПАТ «Укрнафта» та приватними
вітчизняними нафтогазовидобувними підприємствами. Зростання податкового навантаження та
регулювання ціни
реалізації
вуглеводнів
не дозволяє
замінити застарілі технології
нафтогазовидобувних підприємств та конкурувати на внутрішньому ринку через надмірний обсяг
накладних експлуатаційних витрат.
Амортизаційна політика щодо амортизації витрат на капітальний та поточний ремонти
унеможливлює своєчасне і вичерпне проведення планових заходів з модернізації та поліпшення
свердловин. Водночас суб’єкти господарювання змушені маскувати виконання ремонтних робіт під
роботи з облаштування свердловин обладнанням та технічними засобами, що дозволяє їх
фінансувати за рахунок витрат звітного періоду.
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Як ми бачимо є суттєві недоліки і у практиці розподілу експлуатаційних витрат між продукцією,
та нафтогазовидобувними об’єктами. Зокрема, не враховано способи експлуатації та не обґрунтовано
належним чином розподіл витрат з інтенсифікації нафтогазовидобутку, на послуги підсобного
господарства та інших структурних підрозділів, витрат на транспорт тощо [10].
Для стимулювання підвищення ефективності нафтогазовидобування необхідно створити рівні
умови для всіх суб’єктів господарювання та рівний доступ до інфраструктури, яка забезпечує їх
діяльність, що передбачено міжнародним законодавством. Особливо важливу роль має плата за
землю, що має вирішальний вплив на чистий грошовий потік підприємств та формування
інвестиційних ресурсів.
З метою удосконалення техніко-економічної оцінки доцільності та ефективності експлуатації
нафтогазовидобувних об’єктів варто розробити засади енергетичного аналізу витрат, що дозволить
уникнути впливу грошових факторів та регуляторної політики при оцінюванні ефективності.
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Анотація
У статті обґрунтовано модель розрахунку грошових потоків у нафтогазовидобуванні. Аналіз
моделі дозволив виявити та проаналізувати основні чинники зовнішнього і внутрішнього
середовища, які мають вирішальний вплив на формування грошових потоків у
нафтогазовидобуванні. Найбільш ефективними механізмами стимулювання та впливу на
прискорення економічного зростання суб’ктів нафтогазовидобування визначено зміну механізму
нарахування і утримання плати за користування надрами для видобування корисних копалин;
лібералізацію державного регулювання ціноутворення на нафту і газ; оптимізацію амортизаційної
політики та формування і розподілу експлуатаційних витрат; доступність зовнішніх інвестицій.
Ключові слова: нафтогазовидобування, грошовий потік; модель розрахунку, експлуатаційні
витрати; ціноутворення; амортизація.
Аннотация
В статье обосновано модель расчета денежных потоков в нефтегазодобыче. Анализ
модели определил основные факторы внешней и внутренней среды, которые имеют решающее
влияние на формирование денежных потоков в нефтегазодобыче. Изменение механизма
начисления и содержания платы за использование недр для добычи полезных ископаемых;
либерализацию государственной регуляции ценообразования на нефть и газ; оптимизацию
амортизационной политики; формирование и распределение эксплуатационных расходов;
доступность внешних инвестиций выделено как наиболее эффективные механизмы
стимулирования и влияния на ускорение экономического роста нефтегазодобывающих
предприятий.
Ключевые слова: нефтегазодобыча, денежный поток, модель расчета, амортизационная
политика; эксплуатационные расходы; ценообразование; амортизация.
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Annotation
In the article the model of calculation of money streams in oil and gas mining is grounded. The
analysis of model allowed to discover and analyse the basic factors of external and internal environment,
which make influence on forming of money streams. By the most effective mechanisms of stimulation, wich
influence on an economic growth of oil and gas enterprises acceleration are: the change of mechanism of
extra charge of paying for using the bowels of the earth for mining; liberalization of government control of
pricing on oil and gas; optimization of forming of operating charges; the accessible external investments.
Key words: oil and gas production, money stream, the model of calculation, depreciation policy,
operating expenses, pricing, amortization.
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БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Забезпечення ефективності застосування бюджетно-податкових
важелів відіграє важливу роль щодо вирішення проблем соціально-економічного характеру. В Україні
на сьогоднішній день немає єдиної методології їх ефективного застосування. Різноманітність підходів
до вирішення даної проблеми вимагає їх дослідження та систематизації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій, які стосуються обраної
проблеми, свідчить про наявність теоретичних досліджень вітчизняних науковців у напрямку
визначення основних підходів до реалізації системного дослідження бюджетно-податкових важелів,
визначення їх ролі в забезпеченні економічного розвитку держави. Але існує потреба відзначити, що
на теперішній час бракує єдиної науково обґрунтованої та затвердженої методології застосування
бюджетно-податкових важелів в забезпеченні економічного розвитку. Означені питання будуть
висвітлені у даній статті.
Вітчизняні вчені, наприклад, Рубан Н. І. та Чуницька І. І. [1, c. 43] вважають, що бюджетноподаткові важелі є основними важелями держави у розв’язанні спектру соціально-економічних питань.
При цьому, однією з причин неефективного використання означених важелів вони виділяють
відсутність їх системного дослідження. При існуючому різноманітті наукових розробок та досліджень
щодо обґрунтування потенціалу бюджетно-податкових важелів, на даному етапі розвитку наукової
думки в Україні немає єдиного та системного підходу до визначення їх складу, ролі та значення щодо
формування фінансового потенціалу держави та їх регуляторного впливу.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження сутності та складу бюджетно-податкових
важелів, їх впливу на розвиток економіки держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішення найважливіших завдань бюджетної та
податкової політики здійснюється за рахунок застосування відповідних бюджетно-податкових важелів.
Дослідженню цієї категорії присвячено велика кількість наукових праць.
Турчанинова Т. В. [2, с. 490] до переліку бюджетно-податкових важелів відносить структуру
видаткової частини бюджету та податки, вплив яких, у свою чергу, реалізується через ставки
оподаткування і механізм селективного визначення об’єктів пільгового оподаткування.
На думку Горста М. [3], до бюджетно-податкових важелів відносяться бюджетний кредит, субсидії і
субвенції, бюджетні інвестиції, пільги по податках і зборах, спеціальні податкові режими, зміни строків
сплати податку. Але вважаємо, що ця класифікація потребує систематизації перелічених важелів.
Не можна погодитися із Льовочкіним С. В. [4], який вважає, що бюджетно-податкові важелі – це
структура доходів і видатків бюджету. Адже вважаємо, що склад бюджетно-податкових важелів має
розглядатися у більш розгорнутому аспекті.
Не можна цілком погодитися із вченими Рубаном Н. І. та Чуницькою І. І. [1, с. 48], які вважають,
що бюджетно-податкові важелі - це конкретні методи і способи реалізації цілей бюджетно-податкової
політики або фіскальної політики.
Слід зазначити, що наведені визначення бюджетно-податкових важелів розглядаються у
достатньо вузькому аспекті: вони показують окремі складові бюджетно-податкових важелів без їх
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належної систематизації та визначення зв’язку між ними. Вважаємо за доцільне розглядати бюджетноподаткові важелі по-перше: не як відокремлене поняття, а як вагому складову фінансових важелів; подруге: з точки зору визначення взаємозв’язку між ними та ступеня їх впливу на розвиток економіки
держави та її регіонів зокрема.
Розглядаючи бюджетно-податкові важелі у макроекономічному аспекті як засоби дії відповідних
методів бюджетно-податкової (або фіскальної) політики, яка, у свою чергу, спроможна регулювати як
сукупний попит, так і сукупну пропозицію, та виходячи з того, що через зведений бюджет держави у деяких
країнах світу перерозподіляється до 50-55 % ВВП, саме бюджетно-податковим важелям належить
пріоритетна роль у визначенні фінансової моделі держави відповідно до рівня державної централізації
ВВП та у забезпеченні стабільного економічного розвитку у державі, який має забезпечити:
− збільшення реальних обсягів ВВП;
− підвищення рівня зайнятості серед економічно активного населення;
− досягнення помірного рівня споживчих цін та цін виробників;
− стабільність національної грошової одиниці;
− скорочення обсягів державних боргів;
− зростання рівня середньої заробітної плати;
− підвищення рівня соціального забезпечення у країні та інше.
Як відзначає Базілінська О. Я. [5], «бюджетно-податкова політика – це заходи уряду, спрямовані
на забезпечення повної зайнятості та виробництво не інфляційного ВВП шляхом зміни державних
видатків, системи оподаткування та підходів до формування бюджету в цілому».
Стимулюючий або обмежувальний характер бюджетно-податкової політики визначає вибір
відповідних методів та засобів їх дії – важелів.
Стимулююча дія бюджетно-податкової політики, основною метою якої є економічний розвиток,
полягає у застосуванні двох основних важелів, а саме: зростання державних видатків; зниження рівня
оподаткування.
Зростання державних видатків здійснюється, як правило, у двох напрямках:
− державні видатки спрямовуються безпосередньо в економічний сектор, збільшується
державне фінансування окремих галузей та окремих підприємств, що призводить до розширення
виробництва, підвищення рівня зайнятості та, як наслідок, до зростання обсягів ВВП;
− у державі збільшуються видатки на соціальну сферу, підвищуються соціальні стандарти,
зростає сукупний попит, який, у свою чергу, призводить до загального економічного зростання.
У свою чергу, зниження рівня оподаткування, яке досягається зменшенням податкових ставок,
застосуванням податкових пільг та податкових канікул, запровадженням диференційованих ставок
податків, призводить до збільшення обсягів фінансових ресурсів, які залишаються у розпорядженні
підприємств. Для підприємств стає можливим залучення новітніх технологій, підвищення рівня кваліфікації
персоналу, розширення виробництва, підвищення якості продукції, вихід на нові ринки збуту та інше.
Водночас формальний підхід кількісного збільшення обсягів державних видатків та зменшення
податкових ставок не є запорукою економічного розвитку, а може лише призвести до економічного
зростання.
Так само реалізація політики економічного розвитку не завжди супроводжується економічним
зростанням. Особливо це стосується періодів ринкових перетворень, структурних змін в економіці,
застосування радикальних, але непопулярних на перших порах у соціально-економічному аспекті,
заходів, які тільки у майбутньому призведуть не тільки до економічного зростання, а також і до
економічного розвитку. При цьому спочатку може мати місце навіть певний економічний спад, який
буде виправданий тільки у майбутньому.
Реалізація політики економічного розвитку, як правило, розраховується на більш тривалий
часовий період та охоплює широкий спектр фінансово-економічних заходів. Між тим економічний
розвиток у державі може бути наслідком сталого економічного зростання та реалізації заходів
відповідної фінансової політики.
Відповідно обмежувальна бюджетно-податкова політика реалізується шляхом застосування тих
самих заходів, тільки у зворотному напрямку: зменшенням обсягів державних видатків; підвищенням
рівня оподаткування.
Тісний взаємозв’язок між бюджетною та податковою політикою досліджувався багатьма
вченими. Наприклад, Даниленко А. І. [6, с. 21] відзначає «суб’єктивний підхід до обсягів видатків
бюджету (завищених), який став причиною нераціонального рівня оподаткування суб’єктів
господарювання і перешкодою для формування ефективної податкової системи». У свою чергу,
завищені доходи зумовлюють дефіцит Державного бюджету з причини невиконання своїх податкових
зобов’язань великою кількістю підприємств.
Тому необхідною умовою ефективної фінансової політики розвитку держави є дотримання
узгодженості показників кожної з ланок, що повинно забезпечувати взаємоузгоджену дію системи
фінансових важелів: бюджетних та податкових, що потребує розробки певного механізму їх реалізації.
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Таким чином, систему фінансових важелів розвитку економіки можна представити у наступному
вигляді (рис. 1):
Податкові важелі

Бюджетні важелі

Система фінансових важелів розвитку економіки

Рис. 1. Система фінансових важелів розвитку економіки
З вищенаведеного, ми можемо визначити систему фінансових важелів розвитку економіки як
сукупність бюджетних та податкових важелів, що є засобом впливу уряду країни на господарські
процеси та реалізації фінансової політики з метою активізації економічного розвитку.
Низка вітчизняних наукових робіт присвячена витратам бюджету та їх впливу на економічний
розвиток [1]. Особливого значення надають структурі та обсягу витрат, але досі немає єдиної думки
щодо їх оптимальних розмірів. При цьому, обсяги витрат бюджету зіставляють з показником ВВП для
визначення посилення фіскального тиску на економіку або покриття додаткових витрат через
використання державних запозичень. Усе перелічене несе негативні наслідки на фінансову
стабільність та економічний розвиток держави та її регіонів. У свою чергу, структурі витрат бюджету
надають не менш важливе значення. Зрушення у структурі видатків можуть свідчити про наявний
вплив на економічний розвиток: позитивний чи негативний.
Таким чином, витрати бюджету є вагомою складовою фінансових важелів взагалі та бюджетних
важелів зокрема.
Пріоритетна роль у регулюванні економічного розвитку відводиться податковим важелям [7].
Притаманні податкам їх основні функції, такі як регулююча та фіскальна, надає їм можливості для
забезпечення необхідними передумовами для забезпечення економічного розвитку держави та її регіонів
зокрема. Дотримання балансу між загальною сумою податків та зборів, які надходять до державного,
місцевих бюджетів, державних цільових фондів та помірним податковим навантаженням на платників
податків. Лібералізація оподаткування постає важливим чинником стабільного економічного розвитку, що,
у свою чергу, створить передумови створення належної фінансової бази у тому числі для виконання
завдань бюджетної політики. Тісний взаємозв’язок рівня податкового навантаження та пожвавлення
економічних процесів передбачає створення оптимальної моделі оподаткування для забезпечення
економічного розвитку при дотриманні балансу інтересів суб’єктів оподаткування.
Податкове регулювання вирішує цілу низку завдань розвитку економіки, такі як: регулювання попиту
та пропозиції; влив на темпи інфляційних процесів; сприяння розвитку депресивних регіонів та
формування галузевої структури; стимулювання інвестиційних процесів та інноваційного розвитку та інші.
Серед важелів податкової політики особливе місце займають альтернативні системи
оподаткування або за Податковим кодексом – спеціальні податкові режими. До них відносяться:
фіксований сільськогосподарський податок, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну і теплову енергію, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності, спрощена система оподаткування – єдиний податок.
Спеціальні податкові режими є податковими важелями, які вирішують низку завдань, таких як:
стимулювання окремих галузей та груп суб’єктів господарювання, забезпечення зайнятості населення
та ефективності використання ресурсів, отже забезпечення зростання ВВП. Крім того, застосування
податкових важелів дозволяє скоротити прямі бюджетні витрати, отож є альтернативою до засобів
бюджетної політики.
До спеціальних податкових режимів також відносять Вільні економічні зони, території
пріоритетного розвитку, технологічні парки, технополіси, спільні проекти та підприємства, концесії.
Означені утворення передбачають включення країни до міжнародного економічного простору та
співробітництва. Вони покликані активізувати приплив капіталу у країну, що призводить до активізації
ділових процесів, створення нових робочих місць, освоєння нових технологій.
Регуляторний потенціал кожного податку найбільш реалізується через встановлення податкових
ставок та податкових пільг.
При визначенні податкових ставок особливого значення надають їх розміру. Основним податковим
регулятором вважається оптимальна податкова ставка. Оптимальне значення податкової ставки
встановлюється виходячи із макроекономічних умов та конкретного напряму фінансової політики.
Податкові пільги визначаються своєю стимулюючою спрямованістю. Загородній А. Г. [8]
визначає податкові пільги як встановлений законодавством виняток із загальних правил
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оподаткування, що надає платникові можливість зменшити суму податку (збору), яка підлягає сплаті
або звільняє його від виконання окремих обов’язків та правил, пов’язаних з оподаткуванням.
Підходи до розгляду податкових пільг характеризуються своєю неоднозначністю. З одного боку,
вони призводять до певних втрат доходів бюджетами. А з іншого – інноваційна або соціальна
спрямованість податкових пільг дозволяє скоротити витрати бюджетів на фінансування відповідних
програм.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, аналізуючи бюджетно-податкові важелі,
можна зробити висновок, що тісний взаємозв’язок бюджетної та податкової політики неодмінно
впливає на ефективність застосування бюджетних або податкових важелів, отже, на розвиток
економіки. Тому узгодження бюджетної та податкової політики має бути, починаючи із законодавчого
рівня. Реформування законодавства потребує системного підходу, тобто прийняття комплексу
законодавчих актів, які передбачають зважене використання фінансових важелів: податкових,
бюджетних, застосування яких буде взаємно узгоджуватися до загальної мети фінансової політики.
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Анотація
У статті аналізується потенціал бюджетно-податкових важелів як головних складових
системи фінансових важелів. Досліджено різні підходи щодо їх визначення та складових.
Розглянуто бюджетно-податкові важелі: витрати, ставка, пільга, спеціальні режими та їх
потенціал як джерел економічного розвитку. Окреслені напрями удосконалення використання
бюджетно-податкових важелів.
Ключові слова: бюджетно-податкові важелі, розвиток економіки, витрати, ставка, пільга,
спеціальні режими, податки.
Аннотация
В статье анализируется потенциал бюджетно-налоговых рычагов как главных
составляющих системы финансовых рычагов. Исследовано разные подходы относительно их
определения и составляющих. Рассмотрено бюджетно-налоговые рычаги: расходы, ставка,
льгота, специальные режимы и их потенциал, как источника экономического развития. Очерчены
направления усовершенствования использования бюджетно-налоговых рычагов.
Ключевые слова: бюджетно-налоговые рычаги, развитие экономики, расходы, ставка,
льгота, специальные режимы, налоги.
Annotation
In the article potential budgetary-tax levers as main constituents of the system of financial leverages is
analysed. Different approaches in relation to their determination and constituents are investigated. The
budgetary-tax levers: charges, rate, privilege, dedicaded modes and their potential, as sources of economic
development are considered. Directions of improvement of the budgetary-tax levers use are outlined.
Key words: budget and tax leverage economic development, cost, rate, exemption, exemptions,
taxes.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Постановка проблеми. Питання формування доходів місцевих бюджетів і виявлення резервів
їх збільшення в умовах ринкової трансформації української економіки набувають все більшої
актуальності з тієї причини, що доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів
місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність доходів
місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, активізує
господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати
фінансовий потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів, що
розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. Проте,
нe звaжaючи нa визнaння фaктy, щo мicцeвi бюджeти виcтyпaють гoлoвним iнcтpyмeнтoм peaлiзaцiї
peгioнaльнoї пoлiтики тa вaжливим iнcтpyмeнтoм мaкpoeкoнoмiчнoгo peгyлювaння, зa дoпoмoгoю якoгo
пepepoзпoдiляєтьcя знaчнa чacткa BBП, дотепер система акумулювання надходжень до місцевих
бюджетів продовжує характеризуватися низьким рівнем частки власних доходів, що в сукупності і
вимагає на подальші дослідження процесу формування доходів місцевих бюджетів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування доходів місцевих бюджетів
досліджуються в наукових працях таких вітчизняних науковців, як І. Луніна [3], О. Кириленко [4],
Ц. Огонь [5], К. Павлюк [6] С. Юрій [9] та ін. Проте, більшість наукових праць орієнтована на виявленні
загальних тенденцій формування місцевих бюджетів, на вивченні розподілу бюджетних ресурсів між
рівнями влади, а також пошуку шляхів вирішення проблем міжбюджетних відносин. Отже, дотепер
бракує наукових і практичних напрацювань щодо окреслення шляхів оптимізації формування доходів
місцевих бюджетів, які б відповідали сучасним вимогам і задовольняли потреби суспільства.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження дохідної частини місцевого бюджету на
прикладі Запорізької області та розробка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів
зміцнення місцевих бюджетів України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Micцeвi бюджeти виcтyпaють гoлoвним
iнcтpyмeнтoм peaлiзaцiї дepжaвнoї peгioнaльнoї пoлiтики. Bpaxoвyючи тoй фaкт, щo пepeвaжнy
бiльшicть coцiaльниx пocлyг нaceлeння oтpимyє caмe вiд opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядyвaння, чacткa
мicцeвиx бюджeтiв y звeдeнoмy бюджeтi Укpaїни пoвиннa зpocтaти, пapaлeльнo мaє pocти i чacткa
мicцeвиx бюджeтiв пo вiднoшeнню дo BBП дepжaви, щo є вaжливим фaктopoм збiльшeння нopмaтивiв
бюджeтнoї зaбeзпeчeнocтi y фopмyвaннi видaткoвoї чacтини мicцeвиx бюджeтiв i є cyттєвим для
peaльнoгo викoнaння пoвнoвaжeнь мicцeвoгo caмoвpядyвaння. Пpи цьoмy зacтocyвaння фopмyльнoгo
пiдxoдy пpи визнaчeннi oбcягiв мiжбюджeтниx тpaнcфepтiв, пpи вciй пoзитивнocтi дaнoї мeтoдики, нe
мoжe виpiшити пpoблeми фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння мicцeвoгo caмoвpядyвaння, якщo нopмaтиви
бюджeтнoї зaбeзпeчeнocтi є явнo нeдocтaтнiми.
У тoй жe чac динaмiкa вiдпoвiдниx iндикaтopiв (тaбл. 1) свідчить, що пoкaзник чacтки дoxoдiв
мicцeвиx бюджeтiв (бeз ypaxyвaння мiжбюджeтниx тpaнcфepтiв) y зaгaльнiй cyмi нaдxoджeнь дo
бюджeтнoї cиcтeми мaє cтiйкy тeндeнцiю дo знижeння: вiд 45,7 % в 1998 p. дo 18,1 % в 2005 p. і дo
21,8% в 2011 p., тoбтo cкopoтилacь бiльшe як вдвiчi. Пopяд з цим, знaчнo збiльшилиcь нaдxoджeння
дo мicцeвиx бюджeтiв, щo зaлeжaть вiд piшeнь нa цeнтpaльнoмy piвнi, тoбтo oбcяги фiнaнcoвoї
дoпoмoги y виглядi мiжбюджeтниx тpaнcфepтiв.
3a 2010 p. дo мicцeвиx бюджeтiв бyлo пepepaxoвaнo тpaнcфepтiв нa cyмy 77,766 млpд. гpн., y
2011 p. - 95,3 млpд. гpн.
Зaгaльний oбcяг тpaнcфepтiв мaє cтiйкy тeндeнцiю дo збiльшeння, питoмa вaгa тpaнcфepтiв y
дoxoдax мicцeвиx бюджeтiв пepeвищyє 50% [7]. Аналогічно і в структурі доходів місцевих бюджетів
Запорізької області офіційні трансферти протягом 2010-2012 рр. становили понад 50% загальної суми
доходів зведеного бюджету Запорізької області (рис. 1). Друге місце за рівнем питомої ваги у структурі
джерел надходжень займали податкові надходження. Проте їх питома вага зменшилась з 66,2% у
2008 році до 41,8% у 2012 році, що свідчить про посилення впливу центральних органів влади на
формування політики регіону.
Частка неподаткових надходжень протягом періоду, який аналізувався, коливається від 7,2% у
2008 році, до 6,2% у 2010 році та 5,1% доходів зведеного бюджету Запорізької області у 2012 році.
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Водночас доходи від операцій з капіталом відіграють незначну роль у формуванні доходів місцевих
бюджетів, їх частка становила у 2008 році 1,9%, 2010 році - 2,4%, 2012 році - 1,8% доходів бюджету.
Taблиця 1
Динaмiкa oкpeмиx бюджeтниx iндикaтopiв протягом 1998-2011 pp.*

1998

15,0

12,9

Чacткa дoxoдiв мicцeвиx
бюджeтiв (бeз мiжбюджeтниx
тpaнcфepтiв) y дoxoдax
звeдeнoгo бюджeтy, %
45,7

1999
2000

12,3
11,0

10,1
8,4

40,0
29,1

2001
2002

12,4
12,8

8,8
8,8

32,3
31,4

2003
2004

12,8
11,5

7,6
6,1

22,6
19,3

2005
2006

12,1
13,9

6,5
7,0

18,1
18,3

2007
2008

14,8
13,2

7,5
6,9

19,8
22,2

2009
2010

13,7
14,0

6,9
6,8

23,2
23,5

2011

13,6

6,38

21,8

Бюджeтний piк

Дoxoди мicцeвиx бюджeтiв (з
Дoxoди мicцeвиx бюджeтiв
ypaxyвaнням мiжбюджeтниx (бeз ypaxyвaння мiжбюджeтниx
тpaнcфepтiв) дo BBП, %
тpaнcфepтiв) дo BBП, %

* poзpaxyнки пoкaзникiв пpoвeдeнi зa мaтepiaлaми звiтiв Miнicтepcтвa фiнaнciв, кaзнaчeйcькoї
cлyжби Укpaїни пpo викoнaння дepжaвнoгo бюджeтy зa вiдпoвiдний piк [2]

Рис. 1. Доходи зведеного бюджету Запорізької області протягом 2010-2012 років [8]
У структурі податкових надходжень найбільшу питому вагу займає податок з доходів фізичних
осіб, який складав у 2008 році 73,82%; у 2009 році - 70,02%; у 2010 році - 71,44%; 2011 році - 76,33%;
2012 році - 81,93% (рис. 2).
Другим за питомою вагою джерелом податкових надходжень до місцевих бюджетів Запорізької
області є плата за землю, яка складала у 2008 році 10,9%; найбільший показник у структурі
фінансових ресурсів досліджуваного джерела припадає на 2009 рік, який становив відповідно 12,41%;
у 2010 даний показник дещо зменшився і становив 11,04%. У послідуючому періоді 2011-2012 рр.
питома вага зменшилась до 9,99% та 8,14% відповідно. Єдиний податок займає третє місце у
структурі і становив протягом зазначеного періоду від 3,8% до 4,9% надходжень бюджету.
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Рис. 2. Питома вага податку на доходи фізичних осіб у структурі податкових надходжень
до місцевих бюджетів Запорізької області протягом 2008-2012 років [8]
Платежі за користування природними ресурсами, плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, фіксований
сільськогосподарський податок займають незначну частку, яка становить від 0% до 2%.
Місцеві податки та збори, хоча за своєю природою та призначенням повинні бути основним
фінансовим ресурсом місцевих бюджетів, не є суттєвим джерелом доходів бюджетів, їх частка
складала у 2008 році 2,78%; у 2010 році - 2,36%; у 2012 році показник знизився до 1,73% доходів
місцевих бюджетів.
Причиною такого незначного рівня питомої ваги є відсутність об’єктивного механізму
оподаткування (бази, ставок, чітко окреслених умов, які не утворюють можливість різного трактування
потрібних категорій). Тому їх справляння суб’єктами господарювання призводить до невиправданих
витрат у зв’язку із обов’язковістю систематичного подання податкових звітів до органів державної
податкової служби та сплати незначних сум до бюджетів.
Новацією Бюджетного кодексу є запровадження такого поділу доходів місцевих бюджетів
(відповідно до чинного порядку розрахунку дотацій):

–доходи, що враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (кошик І) ;
–доходи, що не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (кошик ІІ) [1,

ст. 64-69].
Юрій С. І. вважав, що до власних належать доходи місцевих бюджетів, які формуються
внаслідок рішень, що приймають органи місцевого самоврядування (кошик ІІ). Закріпленими є доходи,
які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному розмірі або за визначеною
для всіх бюджетною часткою [9, с. 82]. Проте детальний перелік власних доходів місцевих бюджетів
не відображений в законодавстві України. Відсутні також норми щодо порядку формування та
використання власних доходних джерел.
Частка доходів, яка не враховується при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у
структурі находжень місцевих бюджетів Запорізької області незначна (рис. 3).
Питома вага доходів ІІ кошика у структурі дохідної частини за останні п’ять років становила:
2008 рік - 12,6%; 2009 рік - 14,0%; 2010 рік - 11,4%; 2011 рік - 9,8%; 2012 рік - 8,6%. Відповідно, доходи,
що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становили: 2008 рік - 29,8%; 2009
рік - 24,5%; 2010 рік - 23,0%; 2011 рік - 22,2%; 2012 рік - 23,5%. Подібні значення показників доходів І, ІІ
кошиків та міжбюджетних трансфертів свідчать про відсутність зацікавленості місцевих органів влади
у нарощуванні дохідної бази.
Міжбюджетні трансферти, згідно з Бюджетним кодексом, поділяють на чотири види:
1) дотації вирівнювання - міжбюджетні трансферти на вирівнювання доходної спроможності
бюджету, який їх отримує;
2) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання з певною метою в порядку,
визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших
місцевих бюджетів;
4) інші дотації [1, ст. 96] (рис. 4).
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Рис. 3. Динаміка складу та структури доходів зведеного бюджету Запорізької області за
2008-2012 рр. [8]

Рис. 4. Структура міжбюджетних трансфертів місцевих бюджетів Запорізької області
протягом 2008-2012 рр. [8]
Зростання питомої ваги субвенцій у загальній сумі міжбюджетних трансфертів протягом
останніх років до 60% ще раз підкреслює обмеженість фінансової самостійності місцевих органів
влади та їх неспроможність координувати соціально-економічний розвиток територій.
Висновки з проведеного дослідження. Taким чином, вpaxoвyючи виклaдeнe вищe, мoжнa
дiйти нacтyпниx виcнoвкiв:

– opгaни мicцeвoгo caмoвpядyвaння нe вoлoдiють дocтaтнiми фiнaнcoвими pecypcaми для
викoнaння зaкpiплeниx тa влacниx пoвнoвaжeнь в дocтaтньoмy oбcязi: нeвикoнaння плaнoвиx
пoкaзникiв пoгipшyє piвeнь тa якicть coцiaльниx пocлyг; нaявнa cтiйкa тeндeнцiя збiльшeння зaлeжнocтi
opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядyвaння вiд цeнтpy щoдo фopмyвaння дoxoдiв (86% нaдxoджeнь мicцeвиx
бюджeтiв - фiнaнcoвий pecypc, щo poзpaxoвyєтьcя i poзпoдiляєтьcя нa piвнi дepжaви); чacткa пoдaткiв,
збopiв, щo cпpямoвyєтьcя нa зaбeзпeчeння влacниx пoвнoвaжeнь мicцeвoгo caмoвpядyвaння
пocтyпoвo знижyєтьcя;
– пoкpaщeння фopмyвaння мicцeвиx бюджeтiв мaє пepeдбaчaти чiткий poзпoдiл кoмпeтeнцiй мiж
цeнтpaльними opгaнaми влaди i opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядyвaння тa пocтyпoвy дeцeнтpaлiзaцiю
дepжaвниx фiнaнciв, щo пoвиннo знaйти cвoє вiдoбpaжeння y чиннoмy зaкoнoдaвcтвi Укpaїни;
– запровадити податок на нерухомість (до складу якої має бути включена нерухомість
житлового фону та нерухомість виробничого та комерційного призначення), як місцевий податок, що
дозволить збільшити роль місцевих податків у наповнюваності місцевих бюджетів.
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Вирішення цих та інших проблем стосовно формування і використання місцевих бюджетів в
значній мірі визначило б розширення економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки
вони політично незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування
демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх реформ.
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Анотація
Проаналізовано ефективність формування дохідної частини місцевого бюджету як дієвого
інструменту управління економікою і важливої основи фінансового забезпечення повноважень
державних та місцевих органів влади у процесі виконання конституційних зобов’язань. Подано
практичні пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів зміцнення місцевих бюджетів
регіонів України.
Ключові слова: органи місцевого самоврядування, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні
трансферти, структура доходів зведеного бюджету.
Аннотация
Проанализирована эффективность формирования доходной части местного бюджета как
действенного инструмента управления экономикой и важной основы финансового обеспечения
полномочий государственных и местных органов власти в процессе выполнения
конституционных обязательств. Предложены практические рекомендации по определению
приоритетных направлений укрепления местных бюджетов регионов Украины.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, доходы местных бюджетов,
межбюджетные трансферты, структура доходов местного бюджета.
Annotation
Efficiency of formation of a profitable part of the local budget as effective tool of management by
economy and the important basis of financial maintenance of powers of the state and local authorities in the
course of performance of the constitutional obligations is analyzed. Practical recommendations about
definition of priority directions of strengthening of local budgets of regions of Ukraine are offered.
Key words: local governments, incomes of local budgets, interbudgetary transfers, structure of
incomes of the local budget.

353

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 1’2013[18]
Всеукраїнський науково-виробничий журнал

УДК 336.226.11 (477)
Помулєва В.М.,
ст. викладач кафедри обліку та аудиту,
Запорізький національний технічний університет

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ
ОСІБ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Постановка проблеми. Вагомою складовою податкової системи є прибуткове оподаткування
доходів громадян. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є прямим податком та має сприяти
такому розподілу податкового тягаря, за якого більше платять ті члени суспільства, котрі мають вищі
доходи. Такий принцип оподаткування більшістю економістів світу визнається найсправедливішим.
Відтак держава регулює доходи громадян, впливає на збільшення їх платоспроможності,
стимулювання попиту, розмір споживання та заощадження, що, в свою чергу, призводить до
підвищення темпів економічного зростання. Оскільки податок на доходи фізичних осіб стосується
кожного члена суспільства, він має виконувати ще й роль соціального регулятора. Але, на жаль, не
зовсім прослідковується соціальна направленість цього податку у нині діючому законодавстві через
відсутність науково обґрунтованих підходів. І обумовлено це, перш за все, прагненням уряду до
постійного збільшення доходів бюджету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній економічній літературі проблемам
удосконалення оподаткування доходів фізичних осіб присвячуються праці таких вчених, як
В. Л. Андрущенко, Л. М. Демиденко, А. І. Крисоватий, І. О. Луніна, В. М. Мельник, О. Р. Романенко,
В. М. Суторміна, В. М. Федосов та інших, але наслідки запровадження нової системи оподаткування
дослідженні недостатньо.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження механізму застосування ставок
оподаткування доходів громадян, соціальні аспекти такого оподаткування, відповідність принципу
рівності та соціальної справедливості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Податок на доходи фізичних осіб має досить
стабільну законодавчу форму (запроваджено Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий
податок з громадян» із 1992 р., Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» з 2004 року),
та до Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI увійшов майже у попередньому
трактуванні. У зв’язку з поспішним прийняттям кодексу не забезпечено обгрунтування основних
положень цього податку, а тому він є одним з найбільш проблемних.
Діюча до 2004 року прогресивна шкала ПДФО (від 10% до 40%) змінена на пропорційну ставку в
розмірі 13% з 2004 р. [3], 15 % - з 2007 р., та з 2011 р. – на малопрогресивну 15%/17%) з метою
детінізації доходів громадян та підвищення бюджетних надходжень.
Проте запровадження у 2004-2007 роках найнижчої ставки в Європі в розмірі 13% не сприяло
легалізації тіньових доходів.
До доходу фізичних осіб у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-ти кратний
розмір мінімальної заробітної плати (МЗП) застосовується ставка 15% [2]. А в Україні значна частина
населення отримує доходи, нижчі за середньомісячну заробітну плату по Україні, більш того – за
прожитковий мінімум. Водночас, однакова відсоткова ставка по-різному впливає на рівень життя
окремого платника податку. За однакової ставки при незначних доходах зменшуються витрати на
вкрай необхідні матеріальні блага, а при значно більших доходах – лише заощадження.
Оподаткування доходів фізичних осіб у більшості економічно розвинених країн здійснюється
диференційовано: на більший дохід застосовується більша податкова ставка. Така податкова політика
стримує різке розшарування суспільства на бідних і багатих і тим самим сприяє соціальній рівновазі.
Податковий кодекс України дещо підвищив податковий тиск на доходи заможних громадян (ставка податку
17% суми перевищення десятикратного розміру МЗП, оподаткування депозитів, податок на нерухомість,
тощо – хоча останні – в майбутньому), проте не зменшив фіскальний тиск на доходи незаможних.
Якщо порівняти ставки податку з доходів фізичних осіб в деяких країнах світу (табл. 1), то
Україна знаходиться майже на одному рівні з Канадою. Адже ставки оподаткування майже однакові.
Слід відзначити, що податкове навантаження на платників податків у Канаді розцінюється як
високе, проте, у цій країні найвищий у світі життєвий рівень населення. Основою при встановленні
податкових ставок є співвідношення доходів між найбагатшими і найбіднішими верствами населення.
Справедливість в оподаткуванні тут оцінюється за тим, скільки коштів залишається у платника
після сплати податків. Такий підхід є виправданим з позиції соціальної справедливості, а також
хорошим стимулом для ефективного функціонування економіки. Вилучаючи у найбільш забезпечених
верств надлишки доходів через прогресивне оподаткування, держава все одно залишає їм достатньо
коштів для споживання [4].
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Таблиця 1
Ставки податку з доходів фізичних осіб в деяких країнах світу (станом на 2011р.) [4]
Країна

Ставка податку

Австралія
Австрія
Білорусь
Великобританія
Данія
Іспанія
Італія
Канада
Китай
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Португалія
Росія
Сінгапур
США
Україна
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швейцарія
Швеція
Японія

0 – 45%
21 – 50%
12%
0 – 50%
36,57 – 60%
0 – 47%
23 – 43%
0 – 29%
5 – 45%
0 – 52%
0 – 45%
0 – 47,8%
0, 18, 32%
10,5 – 40%
13%
3,5 – 20%
10 – 35%
0 - 30%
9 – 32%
0 – 40%
15 – 45%
15%
0 – 13,2%
28,89 – 59,09%
5 – 50%

Для порівняння, у 28-ми найрозвиненіших країнах світу середня ставка становить 36,25% [4].
У більшості країн з метою більш справедливого оподаткування доходів заможних громадян
діють прогресивні ставки. Крім цього, для бідніших передбачена широка система вирахувань із доходу
різної направленості.
Так, в Канаді індивідуальні оподатковувані доходи громадян обчислюються як різниця між
загальним доходом сім’ї і видатками на утримання непрацюючих членів сім’ї, страхові виплати, на
навчання та стажування, оплату консультацій податкового інспектора тощо. І це при найвищому
життєвому рівні. Громадяни з невисокими зарплатами розміром до 10 тис. 382 дол. (865 дол. на
місяць, близько 7 тис. грн.) звільняються від прибуткового податку, а ті, хто отримав понад 128 тис.,
зобов’язані сплатити 29% свого заробітку до державної казни [4].
З 1 січня 2009 року у Республіці Польща також при річних доходах, які перевищують 85 528
польських злотих (30545 дол. США на рік, або 2545 дол. на місяць), сплачується податок у розмірі 32% [6].
Застосовується прогресивність оподаткування і у Японії. Фізичні особи (наймані працівники та
самозайняті особи) сплачують державний прибутковий податок по прогресивній шкалі, що має шість
ставок – 5, 10, 20, 30, 40 і 50%, які нараховуються залежно від суми отриманого доходу.
Нараховується у випадку отримання громадянином надприбутку, тобто доходу, що перевищує
30 млн. єн. Наприклад, якщо японець за рік заробив більше 50 млн. єн (близько 4 800 000 грн.), то
половину доведеться віддати на користь держави [7].
Крім того, оподаткування доходів найбідніших верст населення, що перевищують прожитковий
мінімум, але не є великими, часто здійснюється за зниженими ставками. У Великий Британії - 10%, тоді як
для найзаможніших існує ставка 50%. У Португалії - 10,5% і 42%, у Франції - 14,8% і 45,8%, відповідно.
В Україні ж заможні громадяни сплачують податок всього на 2% більше малозабезпечених, та й
то лише з суми перевищення десятикратного розміру МЗП. До цього рівня оподатковуються
одинаково з незаможними громадянами.
Відзначимо, що у Німеччині існує 6 податкових класів за соціальною ознакою оподаткування, яка
враховує соціально-громадянський статус платників, наявність дітей тощо:
І ) неодружені працюючі без дітей;
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ІІ) неодружені, розлучені, овдовілі;
ІІІ) одружені, при умові, що в сім’ї працює один із подружжя; а якщо працюють обоє, то один із
них може за спільною згодою перейти до V класу;
ІV) працюють обоє з подружжя, але оподатковуються нарізно;
V) одружені працюючі, один із них оподатковується за умовами ІІІ класу;
VІ) працюючі, котрі одержують заробітну плату в декількох місцях.
Це створює додаткові можливості користування пільгами шляхом переходу з класу в клас [5].
У Словаччині від прибуткового оподаткування звільняються особи, річний дохід яких не
перевищує 4 тисячі євро (близько 3500 грн. на місяць). При цьому розмір вираховувань може бути
збільшений на певні суми видатків громадянина, наприклад, на оплату освіти.
В Нідерландах діє п’ять видів податкових вирахувань, що залежать від віку, кількості дітей,
доходу батьків і відрізняються сумою, на яку дозволено зменшувати оподатковуваний дохід [1].
Цікавим у податковій системі Нідерландів є те, що прибутковий податок та відрахування на
соціальне страхування становлять єдиний комбінований податок, який розраховується також за
прогресивною шкалою.
Отже, найбідніше населення країн ЄС або взагалі не сплачує персональний податок, або
сплачує невелику його частку, що є прикладом ефективного застосовування принципу соціальної
справедливості податкових систем. У розвинених країнах світу система прибуткового оподаткування
будується таким чином, що неоподатковуваний дохід залежить від кількості дітей, сімейного стану
платника та способу оподаткування за єдиною чи роздільною системою. У таких країнах, як Ірландія,
Корея, Мексика, Туреччина середньозважена величина граничного доходу (неоподатковуваного
мінімуму), з якого починається сплачуватись податок з доходів фізичних осіб, становить 30% від
середньої заробітної плати у виробничому секторі [1].
Застосування аналогічної норми в Україні дало б змогу знизити податковий тиск на доходи
малозабезпечених осіб. За даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата за
видами економічної діяльності за серпень 2012 року становила 3073 грн., по промисловості –
3629 грн. [8]. Цікаво, що у сфері Державного управління вона складала – 3751 грн., тобто більше, ніж у
промисловості.
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, узагальнюючи проведені дослідження,
можна стверджувати, що на сьогоднішньому етапі податок на доходи фізичних осіб в частині діючих
ставок не виконує належним чином соціально-регулюючу функцію. Податковий тиск на громадян з
низьким рівнем доходів залишається високим, що негативно впливає на їх рівень життя, у той час, як
більш заможні громадяни, сплачують податок з пасивних доходів (і не тільки) за заниженими
ставками.
З метою підвищення соціально-регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб необхідно:

– збільшити прогресивність податку залежно від розміру доходів, як це передбачають податкові
системи багатьох зарубіжних країн;
– збалансувати оподаткування доходів у вигляді заробітної плати та доходів від нетрудової
діяльності шляхом збільшення ставки податку на пасивні доходи до 20%;
– встановити гарантований неоподатковуваний мінімум доходів на рівні не нижче 30% від
середньої заробітної плати працівників сфери державного управління.
Врахування і реалізація іноземного досвіду буде сприяти переходу до дієвої обгрунтованої
системи оподаткування, що посилить соціальну складову системи оподаткування в Україні.
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Анотація
Стаття присвячена проблемам оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, дослідженню
соціально-регулюючої ролі податку на доходи фізичних осіб, впливу застосування податкових
ставок на величину доходів платників, відповідності принципам рівності та соціальної
справедливості.
Ключові слова: податки, податкова система, податок на доходи фізичних осіб, податкові
ставки, Податковий кодекс.
Аннотация
Статья посвящена проблемам налогообложения доходов физических лиц в Украине,
исследованию социально-регулирующей роли налога на доходы физических лиц, влиянию
применения налоговых ставок на величину доходов плательщиков, соответствию принципам
равности и социальной справедливости.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налог на доходы физических лиц, налоговые
ставки, Налоговый кодекс.
Annotation
The article is devoted the problems of taxation of profits of physical persons in Ukraine, to research
socially-regulative role of tax on the profits of physical persons, to influence of application of tax rates on the
size of profits of payers, accordance to principles of equality and social justice.
Key words: income taxes, tax system, income tax, tax rates, Internal revenue code physical persons.
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ»
Постановка проблеми. Світова фінансово-економічна криза, наслідками якої стало
уповільнення макроекономічної динаміки, зростання зовнішньої заборгованості, девальвація
національної грошової одиниці, зниження ділової активності в економіці, негативно позначилася і на
роботі вітчизняного банківського сектора, зумовивши скорочення ресурсного потенціалу банків через
масове вилучення коштів з вкладних рахунків, зростання проблемної заборгованості за кредитами і, як
наслідок, погіршення якості кредитного портфеля та банківських активів в цілому. Це призвело до
скорочення прибутковості як окремих банків, так і банківського сектора в цілому протягом 2009-2011
рр. через збільшення сум відрахувань на формування резервів для покриття втрат від кредитної
діяльності, продаж проблемних кредитів за вартістю, нижчою за балансову, зниження доходів від
основної діяльності та зростання вартості залучених ресурсів. Поступова стабілізація вітчизняної
економіки протягом 2011-2012 рр. зумовлює необхідність стимулювання якісних зрушень кредитної
активності банків в напрямі посилення її інвестиційної спрямованості для задоволення зростаючих
потреб реального сектора економіки у додатковому фінансуванні. За цих обставин, зростає потреба у
зміні парадигми управління кредитним ризиком банку як одного з найбільш впливових банківських
ризиків, реалізація якого може призвести до масштабних збитків банківської діяльності та становити
серйозну загрозу ліквідності та фінансовій стійкості банківського сектора в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти управління
кредитним ризиком досліджувалися як зарубіжними, так і вітчизняними вченими, фахівцями
банківської справи. Так, П. Ковальов [1] досліджує сутність, принципи, етапи та методи управління
кредитним ризиком. О. А. Криклій, Н. Г. Маслак [2], Ю. А. Бабічева [3] досліджують сутність поняття
«управління кредитним ризиком», а В. О. Фурсова [4] – основні проблеми управління кредитним
ризиком. Але, не зважаючи на значну кількість публікацій з даної проблематики, сьогодні залишаються
невирішеними низка питань щодо забезпечення комплексності та системності управління кредитним
ризиком як основного фактору стимулювання кредитної активності банку у довгостроковій перспективі.
Постановка завдання. Метою роботи є уточнення сутності поняття «управління кредитним
ризиком банку» з урахування стратегічної складової управлінського процесу та положень системного
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підходу, що дозволить забезпечити його відповідність сучасним умовам ведення банківського бізнесу
та тенденціям розвитку теорій управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. На фоні уповільнення процесів економічного
зростання важливим завданням для Уряду та Національного банку України є відновлення показників
банківського кредитування на докризовому рівні. Але фінансові проблеми банків, зумовлені
погіршенням якості активів та кредитного портфеля через зростання проблемної заборгованості за
кредитами, скорочення платоспроможного попиту на кредитні ресурси через зростання відсоткових
ставок, погіршення фінансового стану підприємств та зниження реальних доходів населення,
гальмують кредитну активність банків. За цих обставин, зростає роль управління кредитним ризиком
банку, головною метою якого є забезпечення максимальної дохідності кредитного портфеля за
допустимого рівня ризику. Вирішення завдання формування збалансованого за показниками «ризикдохідність» кредитного портфеля та підтримання їх оптимального співвідношення у довгостроковій
перспективі, може бути забезпечено на підставі реалізації управлінських заходів, спрямованих на
досягнення цілей кредитної політики.
Хоча історія поняття «управління» нараховує більше ніж 2 тисячі років, перший значний інтерес
до управління як наукової категорії відноситься до 1911 року, коли Фредерік У. Тейлор
Крыловский А. Б. Экономические интересы и стимулирование в системе инвестиционных отношений
опублікував свою книгу «Принцип наукового управління», яка традиційно вважається початком
визнання управління наукою й самостійною областю досліджень [5].
На сьогодні в економічній літературі запропоновано багато визначень сутності поняття
«управління» (табл. 1).
Таблиця 1
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «управління»
Автор

Визначення сутності поняття «управління»

Л. В. Хашиєва

Діяльність, спрямована на досягнення визначених цілей.

Б. А. Райзберг,
Л. Ш. Лозовський,
О. Б. Стародубцева

Свідомий цілеспрямований вплив з боку суб'єктів, органів на людей та економічні
об'єкти, здійснюваний з метою спрямування їхніх дії на отримання бажаного
результату.
Процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для
формулювання і досягнення цілей організації.

С. В. Мочерний

Джерело : систематизовано автором за даними [6; 7; 8]
Відсутність єдиної точки зору щодо визначення сутності поняття «управління кредитним
ризиком» зумовило ряд дискусій щодо його трактування. Висока динамічність змін у зовнішньому і
внутрішньому середовищі банку визначає потребу розглядати управління кредитним ризиком банком
не як одноразову дію, а як безперервну серію взаємозалежних управлінських функцій, тобто
безперервний процес. Аналіз економічної літератури та систематизація існуючих поглядів на
визначення сутності поняття «управління кредитним ризиком» дозволяє об’єднати їх в межах
чотирьох підходів:
перший підхід розглядає управління кредитним ризиком як процес з чітко визначеними етапами,
методами та механізмами [9; 10];
другий підхід визначає управління кредитним ризиком як підсистему загальної системи
управління банком та складової ризик-менеджменту [11];
третій підхід розглядає управління кредитним ризиком як сукупність заходів для мінімізації втрат
[12];
четвертий підхід визначає управління кредитним ризиком як прогнозування настання ризикової
події та необхідність вживання заходів [13].
Інтеграція третього та четвертого підходів дає змогу визначити управлінням кредитним ризиком
як сукупність прийомів та методів, за допомогою яких відбувається зниження кількості проблемних
кредитів, недопущення імовірнісного відхилення фактичних результатів від запланованих в умовах
невизначеності (отримання надприбутків або збитків при настанні ризикової події).
Посилення впливу дестабілізуючих факторів для показників кредитної діяльності банків
підвищує роль та значення стратегічної складової управління кредитним ризиком банку. Термін
«стратегічне управління» почав використовуватися науковцями на межі 60-70 років ХХ ст. Сьогодні в
економічній літературі зустрічається декілька поглядів до визначення сутності категорії «стратегічне
управління», що ґрунтуються на положеннях процесного, цільового та системного підходів (табл. 2).
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Таблиця 2
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «стратегічне управління»
Автор

Визначення сутності категорії «стратегічне управління»

Відповідно до процесного підходу, стратегічне управління є сукупністю дій, спрямованих на досягнення
стратегічних результатів у національному господарстві
З. Є. Шершньова
і Процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керівництво
С. В. Оборська
організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для
досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні зовнішні та внутрішні умови, а також
забезпечують виконання розроблених відповідних планів, постійно розвиваючись і
змінюючись.
Дж. Хіггінс
Процес управління з метою здійснення місії організації за допомогою управління
взаємодією організації з її оточенням.
Відповідно до цільового підходу, стратегічне управління є комплексом завдань, досягнення яких допомагає
підприємству утримувати свої позиції на ринку у довгостроковій перспективі
І. Ансофф
Діяльність, пов'язана з постановкою цілей і задач організації та підтримки взаємовідносин
між організацією і оточенням, які дають змогу їй домагатися своїх цілей, відповідають її
внутрішнім можливостям і дають змогу залишатися сприйнятливою до зовнішніх вимог.
О. С. Віханський
Таке управління організацією, яке спирається на людський потенціал як основу
організації, орієнтує виробничу діяльність на потреби споживачів, гнучко реагує і
проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку оточення і дають
змогу домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість організації
виживати в довготерміновій перспективі, досягаючи при цьому своїх цілей.
А. Пірс та
Набір рішень та дій з формулювання та виконання стратегій, розроблених для того, щоб
Н. Робінсон
досягнути цілей організації.
Відповідно до системного підходу, стратегічне управління є системою, що допомагає в реалізації довгострокових
планів організації
Б. М. Мізюк
Досить складна система, що становить динамічний процес аналізу, вибору стратегій,
планування, забезпечення і реалізації розроблених організацією планів.

Джерело : систематизовано автором за даними [14; 15; 16; 17; 18; 19]
Відповідно до положень процесного та цільового підходу, стратегічне управління кредитним
ризиком банку розглядається як процес, орієнтований на досягнення запланованого результату, що
складається з певної послідовності дій. Використання положень системного підходу дозволяють
розглядати стратегічне управління кредитним ризиком банку як цілісну систему, головні властивості
якої визначаються складом і властивостями її складових елементів та забезпечують динамічне
врахування усієї множини факторів, що впливають на управлінські рішення.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити такі висновки.
Формування ефективної системи стратегічного управління кредитним ризиком банку є першочерговим
та відповідальним завданням топ-менеджменту. Це пояснюється тим, що управління кредитним
ризиком в умовах дестабілізуючого впливу зовнішнього та внутрішнього середовища має бути
спрямоване на підтримання дохідності банківської установи у довгостроковій перспективі. Поєднання
положень процесного, цільового та системного підходів дозволило уточнити сутність та зміст поняття
«стратегічне управління кредитним ризиком банку», під яким будемо розуміти управлінський процес,
що складається з певних етапів, методів та механізмів та спрямований на розробку та реалізацію
ефективних стратегій щодо мінімізації кредитного ризику та скорочення можливих збитків банківської
діяльності через зростання проблемної заборгованості за кредитами у довгостроковій перспективі.
Погодження дій керівництва, що забезпечується в процесі реалізації кредитної стратегії, дозволяє
забезпечити ефективну і результативну взаємодію структурних підрозділів банку між собою та із
зовнішнім середовищем. Використання положень системного підходу дозволило розглядати
стратегічне управління кредитним ризиком як цілісну систему, що складається з сукупності
взаємопов'язаних елементів, об'єднаних єдністю мети та функціональною цілісністю. У свою чергу
система стратегічного управління кредитним ризиком банку є складовою ризик-менеджменту банку.
До особливостей системи стратегічного управління кредитним ризиком банку можна віднести такі:
система стратегічного управління кредитним ризиком банку – це складна система пересічних
характеристик його елементів; елементи системи управління повинні функціонувати в сукупності та
одночасно, що обумовлює необхідність забезпечення погодженості та збалансованості між
структурними елементами системи в процесі розробки та реалізації стратегії мінімізації кредитного
ризику. Подальші дослідження полягатимуть в обґрунтуванні механізмів стратегічного управління
кредитним ризиком банку.
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Анотація
В статті розглянуто існуючі підходи та узагальнено сутність поняття «стратегічне
управління кредитним ризиком банку». Поєднання положень процесного, цільового та системного
підходів дозволили розкрити його зміст відповідно до сучасних тенденцій ведення банківського
бізнесу та розвитку теорій управління.
Ключові слова: кредитний ризик банку, стратегічне управління кредитним ризиком банку,
система стратегічного управління кредитним ризиком банку.
Аннотация
В статье рассмотрены существующие подходы и обобщена сущность понятия
«стратегическое управление кредитным риском банка». Сочетание положений процессного,
целевого и системного подходов позволило раскрыть его содержание в соответствии с
современными тенденциями ведения банковского бизнеса и развития теорий управления.
Ключевые слова: кредитный риск банка, стратегическое управление кредитным риском
банка, система стратегического управления кредитным риском банка.
Annotation
In the article the existing approaches and the notion of «strategic management of the bank's credit
risk» have been generalized. The combination of the provisions of the process, targeted and systematic
approaches have been allowed to reveal its contents in accordance with the modern tendencies of the
banking business and the development of the theories of management.
Key words: credit risk of the bank, t strategic management of the bank's credit risk, system of
strategic management of credit risk of the bank.
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БІФУРКАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
Постановка проблеми. Розвиток економіки у сучасних умовах зумовив прояв нових якостей та
закономірностей економічного простору, формування нових реалій та підходів. Однією з таких
закономірностей є збільшення ролі невизначеності у розумінні специфіки сучасних процесів розвитку.
Затвердження в природознавстві теорії неврівноважених процесів привело до революційних
висновків, які спростували всі колишні постулати класичної теорії управління. І. Пригожин, один із
провідних теоретиків концепції нерівноваги систем, відзначає: «Ми підійшли до кінця періоду
визначеності»[7]. Враховуючи те, що більшого значення в економіці набувають нерівноважні процеси
та нелінійні за своєю природою взаємодії, наявність каналів позитивного зворотного зв’язку,
обумовлює необхідність впровадження нових підходів, які б враховували такі специфічні властивості
складної системи, як: самоорганізацію (саморефлексію), гетерархію, емерджентність, відкритість,
багаторівневість, релятивізм, циклічний характер розвитку. Одним із таких нових підходів, який
відповідає сучасним вимогам та обґрунтовує сучасні структурні зміни у системі, є синергетика.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економічна синергетика базується на результатах
досліджень процесів самоорганізації фізико-хімічних, біологічних систем І. Пригожина, Г. Ніколіса.
Також основи синергетики було закладені працями: Л. Больцмана і А. Пуанкаре –
основоположниками, відповідно, статистичного і динамічного опису складних рухів; О. Ляпунова –
одного з творців теорії стійкості руху, що була покладена в основу теорії самоорганізації;
А. Колмогорова, який визначив, зокрема, поняття метричної ентропії, яке відіграє істотну роль в теорії
динамічних систем; Л. Мандельштама, А. Андронова, Н. Крилова, Л. Ландау, Я. Зельдовича і багатьма
інших. В останні роки в роботах вчених С. Капіци, С. Курдюмова, Е. Князева, А. Колесникова,
Г. Малинецького, Ю. Данилова та інших з’явилося практичне доповнення теоретичних положень
синергетики до динамічних систем, подібним банківській системі за рівнем складності.
З огляду на зростання кількості фінансово-економічні кризи останніх двох десятиріч, так і на
глобальну світову кризу 2007-2009 рр., що є реакцією на посилення нестабільності та
взаємозалежності, досить обґрунтованим є твердження, що сучасна економічна система знаходиться
у точці біфуркації. Тому доцільним є визначення загальних закономірностей розвитку системи у точці
еволюційного розгалуження.
Постановка завдання. Виходячи з актуальності обраної проблем, метою даної статті є розгляд
розвитку банківської системи з позиції системно-синергетичного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід застосування методів нелінійної динаміки
для аналізу економічних процесів, що передусім стосуються розвитку, показав, що такі складні систем,
як економіка держави, а також банківська система, має нелінійний характер розвитку і
супроводжується різкими трансформаціями, в процесі яких незмінно виникає хаотизація. Відкриття і
вивчення детермінованого хаосу стало одним із найцікавіших досягнень динаміки нелінійних систем
останньої чверті 20-го століття, що і обумовило необхідність розробки нової парадигми, адекватної
новим вимогам зовнішнього середовища. Нова економічна теорія формує уявлення сутності процесів
на основі нелінійних залежностей та втрати станів рівноваги.
Синергетика визнає багато шляхів еволюції, які відображаються у принципі нелінійності, тобто
багатоваріантності, неповоротності [8]. Процеси коливання, які є постійними та з часом посилюються,
створюють ситуацію найвищого напруження, що може завершитися або руйнуванням системи, або ж
переходом її на більш високий рівень організації.
Банківська система як система, що саморозвивається, представляє собою цілісну систему, у
якій періодично й регулярно відбуваються флуктуації (коливання, випадкові відхилення), які через
нерівноважність системи і її підсистем посилюють амплітуду їх коливань, активізують неузгодженість
руху їх елементів, наближуючи всю систему до точок біфуркації (розгалуження).
Згідно з теорією біфуркацій, флуктуації породжують «хаос» або дисипативність – особливий
стан структури системи, відхилення від рівноваги.
В свою чергу, дисипативні структури характеризуються незворотними процесами розвитку, що
відповідають рівнянню еволюції:
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,
де

(1)

– зміна станів розвитку процесу у часовому просторі t;
– функція зв’язку параметрів системи

(будь-якої складності);

– параметри системи;
r – координати вимірності простору;
t – змінна часу.
Процес становлення в системі порядку, який виникає за рахунок кооперованих зв’язків
елементів відповідно до попередньої історії, призводить до зміни просторової, часової та
функціональної структури. Процеси самоорганізації можливі тільки в системах з високим рівнем
складності й більшою кількістю елементів, зв’язки між якими мають не жорсткий, а імовірнісний
характер. Виникнення порядку у такій системі з кількісного погляду виражається у зменшенні її
ентропії, але останнє відбувається за рахунок збільшення хаосу в навколишньому середовищі.
Система не тільки виникає, а й існує за рахунок поглинання порядку з середовища і, відповідно,
посилення там хаосу. Таким чином, пошук форм розвитку відображається через хаос.
Точку траєкторії, із якої починається розгалуження шляхів еволюційного розвитку, в синергетиці
визначають як біфуркацію. Здебільшого визначення точок біфуркації отримують за рахунок зміни
параметрів зовнішнього середовища, в якому існує система. Отже, при імітуванні способів зміни
зовнішніх параметрів, можна отримати множину біфуркацій. На рівні математичного опису біфуркація
означає розгалуження рішень нелінійного диференціального рівняння. Точка біфуркації представляє
собою переломний, критичний момент у розвитку банківської системи, у якому вона здійснює вибір
шляху, точка, у якій відбувається катастрофа – стрибки в розвитку. Чим вищий рівень організованості
системи, тим більш чутлива вона до зовнішніх факторів, тим вища її активність впливу на зовнішнє
оточення системи. Таким чином, при незначній величині зміни управляючого параметру банківська
система здатна гасити внутрішні флуктуації чи зовнішні впливи, тобто відновлювати втрачену
рівновагу. При переході через критичні значення управляючого параметру, система втрачає рівновагу
і стає нестійкою, так як флуктуації та зовнішні впливи не гасяться. Цей стан є катастрофічним для
банківської системи, тому система відхиляється від стабільного режиму функціонування і переходить
до біфуркаційного розгалуження.
Точки біфуркації визначаються як «м'які», якщо перехід відбувається плавно і безперервно;
«катастрофічні», якщо він відбувається різко і є результатом аттракторної напруги; і «вибухові», якщо
він викликається факторами несподіваними і діючими з розривом безперервності, коли система
вихоплюється з одного режиму і втручається в інший [5]. При підвищенні розмірності і складності
системи збільшується кількість станів, при яких можливий стрибок (катастрофа), та кількість можливих
напрямів розвитку. Терміном «катастрофа» в концепціях самоорганізації називають якісні,
стрибкоподібні, раптові («гладкі») зміни, стрибки в розвитку системи. Згідно системно-синергетичного
підходу, катастрофа – перехід системи від області притягнення одного атрактора до іншого.
Біфуркаційні явища нині виникають постійно, причому ті чи інші біфуркації, за своєю суттю, є
перехідними процесами між деякими встановленими станами рівноваги.
Біфуркації носять конструктивний характер змін. Біфуркації дають можливість якісних змін у
системі. Каталізатором запуску процесу якісного перетворення системи є вплив зовнішніх чи
внутрішніх флуктуацій [2]. Кожен параметр має своє критичне значення, досягши якого, у системі
відбувається точка розгалуження еволюційної траєкторії. Коли під їх впливом зміна параметрів
системи перевищує її адаптаційні можливості, настає стан нестійкості, чи біфуркації, тобто
переломний момент у розвитку системи, де визначається майбутній напрям розвитку системи. Хаос,
що виникає поблизу точки біфуркаційного розгалуження, не є ознакою того, що зник порядок; він
означає, що динаміка процесу стає внутрішньо непередбачуваною. Тривалий хаос в економічній
системі, який зумовлюється флуктуаціями, – не що інше, як депресивний стан економіки, біфуркації
якої можуть мати і позитивний (із точки зору росту), і від’ємний вектор [3]. На думку І. Пригожина і
І. Стенгерс, у точках біфуркації все визначає випадковість. У момент біфуркації банківська система
може піти не оптимальним шляхом розвитку і через випадковість вибору вийти на траєкторію, що веде
до кризового стану втрати системою рівноваги.
Закономірностей поведінки систем у точках біфуркації розкрито в концепціях самоорганізації:
1. Точка біфуркації часто провокується зміною керуючого параметра або керуючої підсистеми,
що переводить систему у новий стан.
2. Вибір напряму розвитку може бути також обумовлений життєвістю і стійким типом поведінки
системи.
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3. Наявність різноманіття потенційних траєкторій розвитку системи не дозволяє передбачити, в
який стан перейде система після проходження точки біфуркації.
4. Збільшення розмірності і складності системи призводить до збільшення кількості станів, за
яких може відбуватися стрибок (катастрофа), і числа можливих шляхів розвитку.
Кількість гілок, що випливають з початкової точки біфуркаційного розгалуження, визначає
дискретний набір нових можливих дисипативних структур, у будь-яку з яких стрибком може перейти
дана структура [4]. Кожна структура відповідає можливим кореляціям між елементами системи. Ці
взаємозв’язки здатні виникати спонтанно внаслідок комбінування внутрішніх взаємодій системи із
зовнішнім середовищем.
З вище наведеного, можна зробити висновок, що біфуркації визначають набір можливих шляхів
розвитку, а кризовий стан у системі обумовлює об’єктивне виникнення набору нових сценарії
розвитку, реалізація яких може відновити втрачену стабільність.
Біфуркаційний механізм еволюції дисипативних структур є складним. Він полягає в динамічному
синтезі у них порядку і хаосу, що породжується взаємодією цих структур з середовищем, чергування їх
ускладнення і спрощення в перебігу ієрархізації і деієрархізації системи [6].
При умові, коли банківська система досягає критичного стану, який гальмує її розвиток, вона
проходить частковий або повний біфуркаційний хаос задля вирішення внутрішніх суперечностей та
невизначеностей розвитку. У даному випадку зворотні зв’язки, що відповідають внутрішнім тенденціям
розвитку системи, яка самоорганізується, виявляються сильнішими, ніж прямі організаційні зв’язки,
оскільки останні йдуть всупереч внутрішнім тенденціям системи.
Тільки протиставлення порядку та хаосу, їх періодична зміна та безперестанна боротьба між
собою дають банківській системі можливість розвитку, а тип розвитку набуває прогресивного і
ефективного характеру.
Існування точок біфуркаційного розгалуження обумовлює два типи руху: коливання навколо
стану рівноваги, заданого аттрактором, або невпинне наближення до точки біфуркації за рахунок
накопичення флуктуацій [1].
Після проходження біфуркації, флуктації (швидкоплинності, мінливості) є єдиним наслідком
індивідуальних дій будь-якої системи. Чим сильніші флуктації, тим кардинальнішими будуть зміни.
Згасання чи посилення флуктацій залежить від ефективності зв’язку із зовнішнім світом флуктаційної
сфери.
Висновки з проведеного дослідження. Необхідно відзначити, що наближення системи до
точок біфуркації, через нерівноважність процесів і посилення їх невизначеності є необхідною умовою
в процесі розвитку, будь-якої системи. Абсолютно нестабільна система не може протистояти
флуктуаціям, не здатна до адаптації і швидко руйнується; в той же час абсолютно рівноважна
система, пригнічуючи будь-які флуктуації, не здатна змінитися якісно, тобто позбавлена можливості
розвитку.
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Анотація
У статті розглянуто особливості розвитку банківської системи з позиції системносинергетичного підходу. Визначено особливості розвитку сучасної банківської системи на основі
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нелінійних залежностей та втрати рівноважних станів. Розглянуто роль біфуркацій у виборі
траєкторії подальшого розвитку системи.
Ключові слова: банківська система, системно-синергетичний підхід, розвиток, біфуркація.
Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития банковской системы с позиции системносинергетического подхода. Определено особенности развития современной банковской системы
основываясь на нелинейных зависимостях и потерях равновесных состояний. Рассмотрена роль
бифуркаций в выборе траектории дальнейшего развития системы.
Ключевые слова: банковская система, системно-синергетический подход, развитие,
бифуркация
Annotation
In clause it is given the analysis of synergetic methodology applications to modern banking system
development, which is considered as dissipative system with periodically changeable elements (dissipative
systems).The features of a modern banking system based on non-liner dependence and loss of equilibrium
states.
Key words: banking system, system-synergetic approach, development, bifurcation.
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